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“ASIA SHALL BE SAVED”
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De siste par månedene har vært ganske travle, med problemer med veien på barnehjemmet, mye reising til 
landsbyene for å besøke menighetene våre, men her kommer det endelig en liten oppdatering fra oss. 

Pastor Prem (han og 
konen er på bildet over) 
og jeg besøkte en av 
våre andre pastorer 
i Nawalparasi, Sul 
Bahadur. Prem kommer 
opprinnelig fra dette 
området, men er nå 
pastor for menigheten 
vår i Katmandu hvor 
barnehjemmet ligger. 

Sul og konen hans har 
en liten menighet med 
rundt 50 medlemmer. De 
gjør en fantastisk jobb og 
arbeidet blant verdens 
aller fattigste mennesker. 
De er uvanlig gjestfrie 
og bor i ett lite rom ved 
siden av kirken. Mye 
engasjement kreves for å 
holde ut i ett slikt arbeid. 
De har bare akkurat nok til å spise hver dag, men de er evig takknemlig for alt og armene deres er alltid åpen 
til å dele med andre. 

Jeg vil gjerne dele litt med dere om menighets planting. Det er så 
fantastisk å se at forsamlingene vokser og at mennesker kommer 

til tro. Nepal er ett vanskelig land, geografisk og uten veier, spesielt 
i nord der Mt. Everest ligger. Vårt fokus er å nå ut til de områdene 

hvor ingen går og hvor det ofte tar dager med turgåing for å komme 
frem. Vårt mål er å samle skatter i himmelen og ikke her på jorden. 

April - Mai 2019

Pastor Sul og jeg Forbønns tid

Her taler jeg i menigheten hans Bønn for syke

For mine tanker er ikke dine tanker, heller er 
ikke dine veier mine veier, sier Herren. 

Jesaja 55:8



E-mail: sudip@airpost.net - annelisekhadka@live.no  - Norge: 48494427 - 
Nepal: +977 1 9841318520 - www.compassionforasia.org - org.nummer: 995979106

Bønne begjær;

1. Be for Pastpr Sul Bahadur, Bhim og våre andre innfødte misjonærer. Be for deres beskyttelse siden det har vært 
vanskelig for kristne etter den nye loven tredde i kraft i august i fjor. I slutten av april ble nettopp flere pastorer 
satt i varetekt med beskyldninger om at de har fortalt andre om Jesus. 

2. Be om at Mhepy finner ett nytt og større lokale. 

3. På grunn av den nye loven må vi finne ett nytt sted å ha kirken på barnehjemmet på. Vi kan ikke ha det på 
samme eiendommen, så be om at vi finner ett nytt sted så snart som mulig. 

4. Be for vår menighet i Kavresthali. Vi har leid ett lite jordstykke i flere år, men prisene fortsetter å øke. Målet er å 
samle inn kr 130,000 slik at de kan kjøpe ett lite jordstykke. 

Etter at jeg kom fra Nawalparasi har jeg brukt mesteparten av tiden 
i by kirken vår Mephy og i Phutung (barnehjemmet). Anne Lise 
leder barnekirken der av og til og jeg taler. Mephy menigheten har 
økt veldig i det siste og når alle sitter på gulvet har vi bare plass 
til 70 personer og nå er det nesten fullt hver uke. Vi holder på å se 
etter ett sted vi kan leie hvor vi kan få plass til flere personer. 

Jeg har også nettopp vært i Tarahara, Sunsari (Øst Nepal). Jeg koser 
meg når jeg får reise ut å besøke våre misjonærer og oppmuntre 
dem. I Tarahara møtte jeg pastor Bhim og konen hans. De bor i en 
hytte bygget av bambus og har ett svært enkelt liv. 

For noen år siden fikk jeg gleden av å gi ham en $1000 gave, på 
grunn Christoph, en god venn av oss. Pastor Bhim investerte 
disse pengene i en elektrisk tuk tuk og nå kjører han den hver 
ettermiddag og tjener litt ekstra penger til å sørge for kona og 
barna deres. Det var veldig kjekt å se hvordan denne gaven virkelig 
hadde velsignet Bhim og hjelper ham å forstette i tjenesten. 

Det vi er prøver vi å være en velsignelse til hele mennske. Jesus 
kom ikke bare for å frelse oss, men Han er alt; også brød og levende 
vann. 

Nepal er enda ett unådd land. Over 90% av befolkningen er enten 
Hinduister eller Buddhister og bare 1,4% er kristne. Vi har virkelig 
mye arbeid igjen å gjøre her i Nepal og Asia og vi gjør vårt absolutt 
beste for at vi skal nå de unådde. Din gave når lang i å støtte disse 
pastorene som har lagt ned livet sitt. 

Jeg vil virkelig takke deg for støtten til disse pastorene og 
menneskene her i Nepal. Igjennom din gave klarer vi å støtte våre 
lokale misjonærer og å dele evangeliet hvor mennesker aldri har 
hørt om Jesus. Din gave redder liv her i Asia og uten deg, ville 
mange mennesker aldri fått høre evangeliet. Tusen hjertelig takk! 

På bussen fra flyplassen

Pastor Bhim og konen hans

                                Bhims menighet

Bhims elektriske tre hjuling

Lederskapet  i Sunsari

Kaversthali menighet


