AGAPE NYHETSBREV Mars 2018
Kära vänner och förebedjare för Agape!
Tiden närmar sig och det är snart dags för Årsmöte. Den här gången i
Lugnås med gudstjänst den 15 april kl 10.30. Förhandlingarna börjar efter
lunch klockan 14.00. Anmälan i förväg om du önskar lunch till Ann-Marie
Carlzon 0730600514.
Varmt välkomna hälsar Styrelsen!

Mina älskade bröder och systrar i Kristus!
Hälsningar till er i vår Herre och Frälsares namn, Jesus Kristus!
Jag fröjdas över det faktum att få tro att vi är Guds barn. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds
barn. Rom 8:16
Det är Guds Ord som styrker och bär oss igenom mitt i allt som händer i världen omkring oss. Vad än som
händer omkring oss, har vi en fast förvissning i det Gud gjort för oss genom Kristus.
Vi tackar Gud för hans trofasthet. Han har inte bara gett oss uppdraget, utan leder oss också igenom med
sina löften. Han ger oss styrka och visdom att fullfölja uppdraget enligt sina löften.
Det är därför en glädje för mig att få dela något av det underbara verk Gud gör genom AGAPE i Indien.

Prem Pathshala
Vi tackar Gud för skolan som ger hopp och mod åt hundratals mindre privilegierade människor. Det är
människor som inte har ekonomisk möjlighet att skicka barnen till någon skola. Vi tar emot dem på Prem
Pathshala där vi sköter om och bygger upp dem. Skolan fortsätter att ge hopp åt barnen.
Barnen som inte hade möjlighet att utbilda sig utvecklas här helt igenom.
Vi arrangerar årliga Sportsmöten där vi upptäcker dolda talanger hos dem.
Fortsätt att be för alla barnen som studerar på skolan att de en dag ska lära känna hela och fulla sanningen
som ska göra dem fria från alla band i livet.
Be också för en fest som ska hållas inom kort då hundratals får lyssna helt öppet till evangelium.

Agape Mission School
Fortsatt har den här skolan ett enormt inflytande i staden Rishikesh, en hindudominerad stad som ska få se
ljuset genom vår skola.
Vi har 858 elever på skolan som genomgår den bästa utbildningen, men också lär sig allt kring naturen. De
här barnen bär med sig Ljuset till sina hem. Vi arbetar intensivt för att erbjuda en säker och hälsosam skola
där människor kan känna och uppleva kärleken från Gud. Av det skälet vill också föräldrar skicka sina barn
att studera på Agapes skola, De ser att barnen är trygga samt utvecklas till goda personligheter.
Varje läsår tvingas vi också att avisa sökande som helt enkelt inte får plats. Redan har vi gått över våra
gränser.
Be fortsatt att vi lyckas få upp skolan till 12:e klass, något vi försökt intensivt i många år. För detta behöver
vi tre stora vetenskapslabaratorier samt ett bibliotek med mer än 5000 titlar som krävs för att godkännas av
myndigheterna. Dessutom behöver vi fler toaletter för eleverna. Detta är några brådskande behov.
Vi förbereder även en fest för barnen och deras föräldrar, då vi räknar med att dela budskapet om Kristus
med dem. Be för detta.

Agapes barnomsorg
Vårt barnomsorgsprogram är ett starkt medel att nå ut till onådda familjer med Agapes kärlek från Gud.
Barnomsorgscentren i Rishikesh, Bareth,Khateema, Ranjeetpur, Majhala, Mallani och Badaun är till fortsatt
välsignelse för barnen på många sätt. Inte enbart att hjälpa dem med utbildning, men även att de har god
hälsa och mänskliga egenskaper.
Vi arbetar också på att förbättra situationen för deras dåligt utbildade och fattiga föräldrar.
Be att vi fortsatt ska vinna ingång i de samhällen vi arbetar, att vi ska kunna fullfölja det Gud har anförtrott
oss.

Fest i Gareth
I Bareth har vi haft en fest för folket där, då även byarna runt omkring nåddes av budskapet om Herren
Jesus. Vi lyckades även välsigna barnen genom att ge dem varma tröjor.
Vi tackar Gud som gjort det möjligt för oss att beröra byborna i dessa avlägsna bergsbyar med budskapet
om Jesus.

Humanitära insatser (delvis omtalade i förra brevet)
* Paraplyer och regntofflor utdelades till barnen i området kring Bareth. Utan dessa var många tvingade att
stanna hemma under svåra regnperioder. Nu kunde de delta i skolarbetet varje dag oavsett väderlek. Barnen
var mycket glada för dessa saker.
* En delvis blind kvinna fick sin syn. I förra brevet delade vi något om Beenas situation.Hon hade nästan
helt mist sin syn. Gud ledde oss så vi mötte henne. Vi bad och tog henne sedan med till en ögonspecialist.
Nu ger vi Gud äran att Beena återfått synen samt fått ett jobb.
* Nytt hopp för Savitri som tillsammans med sina barn övergavs av sin man att dö i extrem fattigdom och
modlöshet. Vi träffade henne och barnen under ett av våra regelbundna besök i samhället och fick höra om
hennes belägenhet. Hon hade knappt mat till barnen som var svaga av sjukdom. Hon hade inget arbete eller
inkomst och våra hjärtan rördes av hennes berättelse. Vi lyckades ta hennes barn till Prem Pathshala och
hon fick arbete där. Idag är de alla mycket glada. Barnen studerar på skolan där Savitri nu städar.
* Sömnadsutbildning i Khatima. För närvarande genomgår sex kvinnor utbildning i sömnad under ledning
av Krishna Kumar. Två kvinnor har redan genomgått utbildning och försörjer sig och sina barn.
* Mattvävning- och utbildningscenter i Kaisi. Beer Singh utbildar kvinnor i vävning. Han har lyckats så väl
att han kunnat etablera en butik i en del av Delhi där de säljer det de tillverkar i centret.
Be att de ska få välsigna många fler behövande kvinnor genom arbetet som Beer Singh leder.
* Medicinsk läger: Vi har kunnat genomföra en hälsokontroll i ett tillfälligt läger i byn Ranjeetpur, där vi
mötte några av de mest förskräckande fall. Vi erbjöd dem såväl behandling som samtal och fick även dela
våra kunskaper om Jesus Kristus.
Be att vi får ha fler medicinska läger i onådda byar för att möta behövande med Jesu kärlek. Det är ett av de
bästa sätten att välsigna människor.

Rapport från fältet
* Shallender Singh vittnar om hur Herren hjälpt honom att kunna bringa evangeliets ljus till många avlägsna
byar där folk lever i mörker. Många nya har vunnits för Guds rike.
* Anoop Samuel berättar om hur Ravinder, en smed, lämnade sig åt Herren sedan han välsignats med ett
barn som svar på bön. Ravinder har nu öppnat sitt hem och Agape arrangerar gudstjänst på söndagar där.
Be för Ravinder och hans familj att de får växa i kunskapen om Herren i gemenskap med Anoop Samuel.

Mer att be för
* Be för oss när vi ska dela budskapet om Jesus Kristus i skolor och barnhälsocentra under den här säsongen. Vi når
tusentals genom detta och behöver era förböner.
* Be om beskydd och säkerhet för våra medarbetare.
* Be för Aniket, en femårig kille, med hål i hjärtat. Be att Herren ger oss medel för en operation. Be också att hans familj
kommer till tro på Jesus.

Tack än en gång för era trogna böner. Må Herren fortsatt välsigna er alla.
Vikrant Bhandari
Hälsningar från Vachan. Kära bröder och systrar i Kristus.
Vi önskar er frid och välsignelse från Herren. År 2018 började med detta löfte:
Herren har sagt dig vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och
vandrar i ödmjukhet inför din Gud? Mika 6:8
Gud är rättfärdig, hans nåd och kärlek ska nå oss varje dag om vi vandrar i ödmjukhet inför honom.
Firoza och jag mår genom Guds nåd bra och vi kommer ihåg er i våra böner. Vi älskar er så mycket!
Vikrant leder nu AGAPE-arbetet på ett fantastiskt sätt. Han har många tankar och idéer om hur arbetet ska utvecklas.
Fortsätt att stödja honom genom era böner och uppmuntran.
Er broder och syster i Kristus
Vachan & Firoza

Obs! Om någon som får Nyhetsbrevet per post i stället kan tänka sig få det i mail, sänd din
mailadress till: jan.klehn@live.se - så blir det mer medel över till Agape-arbetet.

Ordförande: Tomas Fredholm
tomfred@telia.com
Kaspers Väg 12
565 94 Sandhem
Tel: 0515-760422

Kassör: Ann-Marie Carlzon
carlzon@outlook.com
Björsäters-Qvarntorp 1
542 95 Mariestad
Tel: 0501-341 47

Direktor: Vachan S. Bhandari
agapeindia@gmail.com
173-C Raipur Road, Kishanpur
P.O Rajpur, Dehra Dun, U.A
248009 INDIA

www.svensk-indiskaagape-missionen.se Plusgiro: 655797-9, Bankgiro: 735-2388, Swish 1233381399

