
Kära Agapevänner och förebedjare!
Ni önskas alla en Fridfull Jul & Ett Välsignat Nytt År 2018. Vi vill tacka alla vänner 
för ert stöd i förbön och gåvor. Behoven är stora och, som ni kan läsa av i detta 
Nyhetsbrev, växer arbetet och antalet elever. Tack för Ert fortsatta stöd.
Hälsningar Agapestyrelsen, Sverige

Kära systrar och bröder i Kristus!
Vi vill önska Er välsignelser som hör Julen till, då vi alla firar med stor glädje. Julen är en symbol för kärlek, 
glädje, frid och hopp. Med texten från den gamla änglakören, vill vi tillönska Er ”Ära till Gud i höjden, och på 
jorden fred åt dem han utvalt”, Lukas 2:14.
Tack för er trona kärlek och stöd. Er uppmuntran och förbön betyder mycket för oss. 
Härunder finner ni Nyhetsbrevet som Vikrant, min son, skrivit. Han leder nu arbetet som direktor för Agape här i 
Indien.
Glad Jul, Vachan

Nyhetsbrev december 2017
Hälsningar i Herren Jesu namn, vår frälsare.
Jag fylls av glädje och frid genom att tron att vi faktisk är Guds barn. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds 
barn. Rom 8:16
Guds ord stärker oss och bär oss genom dimman av all grymt som sker i världen omkring oss.Vad som än händer 
runt oss eller med oss, är vi fast förankrade i det Gud gjort för oss genom Kristus. Vi tackar Gud som är trofast 
och rättfärdig. Han ger oss inte enbart uppdraget utan styrker oss genom sina löften, ger oss visdom och kraft att 
fullfölja uppgiften.
Det är verkligen en glädje att dela mer Er det underbara Gud gör i Indien genom AGAPE.

Prem Pathshala
Vi tackar Herren för skolan, som skänker hopp och mod åt hundratals missgynnade barn. Föräldrar som inte kan 
skicka sina barn till skolan för utbildning på grund av fattigdom och brist, tar vi emot på Prem Pathshala för 
uppfostran och uppbyggelse. Skolan fortsätter att ge hopp för dessa barn.
Barn som inte hade möjlighet att skola får utvecklas här. Vi arrangerar också årligen sportmöten för de barn som 
vi ser har speciella talanger som annars skulle förbli dolda.
Fortsätt be för alla barnen som studerar på skolan att de alla en dag ska lära känna Sanningen som sätter dem fria 
från alla band i livet.

Agape Missions School, AMS
Den här skolan gör ett mäktigt avtryck i staden Rishikesh, en Hindu dominerad stad får ta emot ljuset genom 
AMS.
Nu har vi 858 elever på skolan som får den bästa utbildningen samt en grundlig uppfostran. De här ungdomarna 
bär ljuset med sig till sina hem. Vi arbetar intensivt för att erbjuda en säker och trygg miljö på skolan där eleverna 
kan få uppleva Guds kärlek. Därför vill föräldrar skicka sina barn för att studera hos Agape, då de ser att barnen 
är trygga och även utvecklas till goda personligheter.
Varje år måste vi dock stänga antagningarna då vill inte har tillräckligt med plats för alla sökande. Be för oss att 
det blir möjligt för oss att utöka till 12:e klass, något vi ansträngt för att uppnå i flera år. Vi behöver tre stora 
vetenskaps labb samt ett bibliotek med mer än 5000 böcker för att uppnå den standard som krävs för ett 
godkännande. Be för detta!

Agape Centre, Bareth
Bareth fortsätter att vara i centrum av våra hjärtan. Arbetet som Agape utför i Bareth har stor inverkan på byarna 
runtomkring. Precis som andra år tidigare, upplevde regionen en skrämmande monsun. Eleverna led av det 
kraftiga regnandet och den hala marken där de går, men vi tackar Gud att ingen skadades.
Vi fick också möjlighet att ge dem paraplyer och nya regntofflor att gå i. Vi ber också för ett nytt kök och vi 
hoppas få detta klart innan nästa monsun.
I början av december genomför vi ett julfirande för barnen och befolkningen i Bareth. Be att det blir möjligt för 
oss att dela budskapet om Jesu födelse till människorna där och byarna runtomkring.
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Agape barnomsorgsprogram
Programmet utgör en stark möjlighet att nå ut till de nådda familjerna med Agapes kärlek från Gud.
Centren i Rishikesh, Bareth, Khatema, Ranjeetpur, Majhla, Mailani och Badaun är fortsatt till stor välsignelse för 
barnen. Inte enbart för att hjälpa dem med utbildning utan även till bättre hälsa, goda karaktärer och 
personligheter.
Slutligen arbetar vi även mot deras föräldrar som ofta är analfabeter och outbildade. Be att vi även i fortsättningen 
blir accepterade i byarna där vi verkar, så att vi kan fullfölja det Gud anförtrott oss att göra.

Humanitära satsningar
* Utdelning av paraplyer och regntofflor. Vi fick möjlighet att ge detta till barnen som annars avhöll sig från att 
komma till Agape centret dagligen. Istället fortsatte de att komma trots regnet och var väldigt glada.
* Beena, en delvis blind kvinna har fått synen åter. I förra nyhetsbrevet berättade vi om hennes situation. Hon 
hade nästan mist synen helt, men Gud ledde oss så vi mötte henne och berördes av hennes plåga. Vi bad för henne 
men tog henne också till en ögonspecialist.
Vi vill ge Gud äran för att Beena fått synen åter och nu kan hitta ett arbete Tack också för förbön.
* Nytt hopp för Savitri, som tillsammans med sina barn, övergavs av maken på grund av extrem fattigdom och 
nöd. Vi stötte på henne och barnen under ett regelbundet besök i samhället. Hon hade knappt mat till barnen, som 
drabbats av svaghet och sjukdom. Hon hade vare sig arbete eller inkomster, så våra hjärtan greps av situationen. 
Vi tog barnen till Prem Pathshala och ordna med arbete åt Savitri där. Idag är de alla fulla av fröjd. Barnen går i 
skolan och mamman städar. De är nu en del av vår Prem Pathshala familj.
* Sömnadsutbildning i Khatima. För närvarande utbildats sex behövande kvinnor i sömnad under ledning av 
Krishna Kumar. Två kvinnor, Mera och Bhuvaneshwari, är klara och tjänar nu pengar som behövs för deras barn 
genom att sy.
* Handloom Vävnad och utbildningscenter i Kalsi. Beer Singh lär kvinnor att väva. Han har lyckats bra med 
att tillverka tillräckligt för att öppna en affär i Delhi där han säljer det som kvinnorna väver. Be att vi ska kunna 
hjälpa många fler behövande.
* Medicinsk läger. I byn Ranjeetpur lyckades vi sätta upp ett medicinskt läger för hälsokontroll där vi mötte de 
mest förfärliga fall. Vi fick möjlighet att inte enbart ge hälsovård och samtal utan även dela läran om Herren Jesus 
Kristus.
Be att vi ska kunna ordna liknande läger i andra nådda byar i syfte att nå behövande med budet om Jesus. Det här 
är ett av de bästa sätten att hjälpa och välsigna människor.

Fältrapporter
* Shailnder Singh vittnar om hur Herren hjälpt honom och använder honom i många avlägsna byar för att ge de 
som vandrar i mörkret evangeliets ljus. Många blir på så sätt vunna för Gud.

* Anoop Samuel vittnar om hur smeden Ravinder har lämnat sitt liv åt Gud sedan han välsignats med ett barn 
som svar på bön. Han har nu öppnat sitt hem och Agape har nu gudstjänst söndagar där. Be för Ravinder och 
familjen att de må växa i Herren under Anoop Samuels ledning.

Bönebehov
* Be att vi kan dela budskapet om Jesu födelse i våra skolor och omsorgscenter den här julen. Tusentals 
människor kommer att nås genom våra program. Vi behöver era förböner.
* Be också för beskydd och säkerhet för våra medarbetare.
* Be också för Aniket, en pojke på fem år, som har ett hål i hjärtat. Be att Herren ger vad som behövs för en 
operation. Be att hans familj inser och tror på ett helande genom en beröring av Jesus.

Tack än en gång för Era böner och kärleksfulla stöd. Må Herren fortsatt välsigna Er.
Med mycket kärlek och böner
Eran i Kristus
Babu (Vikrant Bhandari)
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