
Vänner och förebedjare för Agapemissionen!
Nyhetsbrevet den här gången står Vikrant (Babu) Bhandari för. Han är, som 
framgår, ny Direktor för Agape med Vachan som mentor. Hoppas ni ska finna 
brevet intressant.
Hälsningar Styrelsen Agape Sverige

Mina kära bröder och systrar i Kristus. Jag hälsar er alla i Jesu underbara namn!
Herren har varit trofast mot oss alla under de 37 år som Agape verkat i Indien. Det är enbart Herrens nåd, era 
böner och stöd som gjort detta möjligt. Ett hjärtligt tack till alla.
Den 12 juli firade vi vårt 37.e år då Vikrant Bhandari formellt installerades som Direktor för Agape. I 
fortsättningen blir jag mentor för honom. Nyhetsbrevet här är från honom 
och så blir det även framöver. Jag vill personligen tacka för era förböner, 
stöd och uppmuntran under alla år som jag fått leda arbetet. Nu forsätter 
jag i egenskap av mentor och andlig rådgivare och tackar för vänskap, 
broderlig kärlek och respekt jag mött från er gång på gång.
Påminner också om ett ord från Paulus i 2 Kor 12:9. ”Min nåd är dig 
nog”. Det är allt vi behöver i denna tid. Hans nåd är alltid närvarande i 
de troende. Han är alltid med oss. 
Önskar att Herren tillräckliga nåd ska vara med Er idag och alla dagar!
Er broder i Kristus 
Vachan

Kära vänner, hälsningar från AGAPE-Indien!
Ett tack till Herren för nåden att få vara en del av arbetet. Han har gett mig det stora ansvaret att leda 
arbetet i Agape och fullborda visionen som gavs till min far i början av 70-talet. Mer än 37 år har gått 
sedan Herren började arbetet genom Agape.
Ni har alla varit trofasta i gemenskapen runt arbetet alla år. Vi står i djup skuld till er och utan era böner 
och stöd, skulle detta inte varit möjligt. Må Herren fortsatt välsigna Er alla.
Jag tror att Herren vill låta oss påverka och välsigna mångas liv i dagar som ligger framför. 
Tillsammans vill vi fortsatt söka Hans ledning.
Det är en glädje för mig att nu dela lite av det som sker genom Agape. Även i fortsättningen vill vi möta 
behoven i norra Indien med hjälp av olika projekt och aktiviteter.

PREM PATSHALA
Arbetet fortgår att ge fattiga och behövande barn utbildning på skolan. Just nu finns 200 barn på där 
som är extra behövande. Skolan gör allt för att identifiera dessa barn i samhället och handplockar dem. 
Vi ser att de växer både i inlärning och andligt. De bygger sin gemenskap med Gud på bön och tro.
Nyligen översvämmades flera klassrum på grund av den kraftiga monsunen och vi tvingades stänga 
skolan några få dagar. Men vi har kunnat ge barnen böcker, uniformer samt paraplyer så att de kunde 
komma till skolan även i regnet.
Skolan måste även hjälpa dessa barn regelbundet med uniformer och hygienartiklar. Dessutom behövs 
möbler till fem klassrum och äldre möbler måste repareras.
Be för dessa behov. Be också för Mrs Neelu Sharma, skolans rektor.

AGAPE MISSION SCHOOL
Skolan har rönt stor aktning i samhället. Vi försöker leva upp till detta genom att erbjuda den bästa 
utbildningen. Vi har mött motstånd från en del avundsjuka personer, men Herren har gett genom sin 
nåd gett oss vishet att möta varje situation. Han skänker oss seger. Som konung David kan vi vittna: 
”Herren dukar ett bord i våra ovänners åsyn”. Ps 23:5. Halleluja!
Skolan har nu mer än 800 elever. Genom Era böner och Guds hjälp har vi lyckats utöka med fyra nya 
klassrum för eleverna. Vi har också nått flera studenter och deras familjer med Guds kärlek. 
Fortsätt att be för skolan.
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AGAPEs Barnomsorgsprogram
Vårt omfattande utvecklingsarbete bland barn i Rishikesh, Bareth och andra platser har haft en stor 
inverkan bland barnen, deras familjer och hela samhällen. Vi bedriver regelbundna utvecklingsprojekt 
bland barnen i Rishikesh, Khatema, Ranjeetpur, Majhla, Mailani och Badaun. Vi hjälper de fattiga och 
behövande barnen att utvecklas på alla områden. Vi försöker möta deras psykiska, utbildningsmässiga, 
socio-emotionella och andliga behov.

Semesterbibelskola
Vi har genomfört en Semester Bibelskola för barn under maj och juni. Barnen var glada att få uppleva 
en rolig tid med lärdomar. Fortsätt be för de barn som vi fått så ett korn av Guds kärlek i, att det må 
bära frukt framöver.

Humanitära satsningar
Vi gläds också över möjligheten att nå ut och förvandla mångas liv till det bättre. Här följer två 
berättelser som vi vill dela med er i glädje och tacksamhet till Herren!

Dolly Rani, en flicka som drabbats av polio, har fått hjälp. Vi har besökt Dollys fattiga familj under en 
längre tid. Hennes far är förlamad och bunden vid sängen och hon smittades. Men vi kunde hjälpa 
henne och hon går nu utan kryckor. Både hon och familjen gläds över detta. Hon ser fram emot att få 
arbeta som sömmerska och tjäna sitt uppehälle och även hjälpa familjen. Bed för dem fortsatt.
Aniket, föddes med hål i hjärtat. Aniket är fem år. Hans pappa är mycket fattig och har svårt att få det 
att gå ihop. Doktorn rekommenderar omedelbar behandling för Aniket. Be för honom och familjen, som 
fått lindring genom förbön och Guds Ord. Vi försöker också hjälpa dem något på väg, men en operation 
är mycket kostsam. Familjen är tacksam för vad vi försökt göra. Be att de må bli starkare i sin tro på 
Herren.

Inspirerande utbildning för medarbetare
Två utbildningar under tre dagar för våra medarbetare i fält genomfördes under maj och juli månader. 
Vi fick en mycket givande och uppmuntrande tid tillsammans. Medarbetarna måste ständigt 
uppmuntras och inspireras att fortsätta sitt uppdrag. De fick undervisning om olika tillvägagångssätt för 
att på bästa sätt kunna möta behoven i samhällena de bor i. Målet är att människor ska beröras och 
förvandlas.
Alla upplevde att utbildningen var till stor hjälp. Nästa träningspass blir från 19-22 september i Dehra 
Dun. Be att de ska bli ännu effektivare när de möter och hjälper människorna.

Kvinna botad från cancer.
Hareena, 28 år, befriades från cancer. Vår medarbetare, Krishna Kumar i Khatima, berättar att 
Hareena led av magcancer. Hon togs in på ett välkänt sjukhus i Delhi. Men doktorerna gav upp hoppet 
och bad hennes familj att hämta hem henne. De kunde inget göra och hon var i sista stadiet. Krishna 
Kumar besökte den nedbrutna familjen och tröstade dem. Han bad också för Hareena och Gud hörde i 
sin nåd bönen och helade henne fullständigt. Hon är helt fri från cancer och vittnar öppnat om vad 
Jesus gjort. All ära till Gud. Kom ihåg Hareena och familjen i bön och tacksägelse.
Det är så mycket Gud gör genom AGAPE som hjälper oss att nå de förlorade som lever i hopplöshet. 
Fortsätt be för hela AGAPE-teamet att de outtröttligt fortsätter mot målsättningen att sprida Kristi kärlek 
till alla.
Tack än en gång för Era förböner och kärleksfulla stöd. Må Herren fortsatt välsigna er.
Eran i Kristus Babu (Vikrant Bhandari)
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