
Kära Agape-vänner!
Julen närmar sig med snabba steg, så vi vill från svenska styrelsen önska 
Er alla en Välsignad Jul och Ett Gott Nytt år. Vi vill även tacka för allt ni 
gjort för arbetet i Indien under det gångna året.
Nästa år får vi besök av nye direktorn Vikrant Bhandari och Vachan 
Bhandari mellan 14 september och 6 oktober. Vi uppmuntrar dig som tror 

att just din församling kan tänka sig ett besök. Prata med din pastor och 
kontakta oss. Så kan vi försöka lägga in ett besök hos Er. 
Sedan vill vi även påminna om att vi numera finns på Facebook. Sök under ”Svensk-Indiska 
Agapemissionen” så dyker den upp. Gilla och dela gärna. Tack.
Hälsningar genom Jan Klehn, ordförande.

Julhälsning från Vachan
Kära vänner. Det är tid att tänka på och fira födelsen av vår frälsare. Tid att tacka Gud för hans obeskrivliga gåva. 
Han gav oss allt genom sin son, Jesus. Så det är verkligen tid att fira att han kom för att rädda oss från synd. Vi 
vill önska Er alla en Kristuscentrerad Jul och ett Välsignat Nytt År 2019.
När vi tänker på julen påminns jag om den fantastiska glädjen som finns genom Jesus. Han är orsaken till glädjen 
(Joh 15:11). Idag söker människor sin glädje i materiella saker. Men det håller inte. Verklig glädje är ett resultat av 
att ha Jesus i hjärtat och att dela detta med andra. Sann glädje finns i att ge en gåva som består.
Julen påminner oss också om att Jesus är fredens konung. (Jes 9:6; Luk 2:14). Världen kan inte erbjuda varaktig 
fred, inte ens genom Förenta Nationerna. Fred är en följd av att ha Jesus i hjärtat. Han är vår fred., bestående 
fred.
Inför julen önskar vi Er sann glädje och Guds frid i Jesu namn. Shalom!
Vachan S Bhandari

Skolbarn i Rishikesh och Bareth. 

Agape - en Räddningsmission!

Kära systrar och bröder i Herren, hälsningar till Er alla i vår Herres Jesu underbara namn!

Herren har talat till mig och sagt att vi är en Räddningsmission.
D L Moody sa en gång: Jag ser den här världen som ett bräckligt fartyg. Dess undergång närmar sig 
med hast. Och Gud sa till mig: ”Moody, här är en livbåt. Gå ut och rädda så många du kan innan 
fartyget sjunker.”

I AGAPE måste vi gå ut med livbåtar och rädda människor som dör i världen. Eftersom tiden närmar 
sig, måste vi snabbt medverka till att människor räddas.
Här följer nyheter i korthet som vi önskar dela från AGAPE.

Preem Pathshala: Vi tackar Gud för de ofattbara välsignelser som skolan medverkar till. Samtidigt 
gläds vi över vänner som gjort det möjligt att dela ut skor och varma tröjor till barnen. Vintern är här och 
det är kyligt morgon och kväll.

AGAPE NYHETSBREV Julen 2018



Vårt mål är att barnen som kommer till skolan ska hålla sig varma och vi tackar Gud för hans gåvor.
Efter monsunen var väggarna och fastigheterna i dåligt skick. Men väggarna har nu tvättats vita och 
fastigheterna har reparerats. Tack för allt stöd vi fått. Vi vet att barnen är glada över sin fina skola.
Den årliga tävlingsdagen på skolan är också något barnen och alla runt omkring ser fram emot. Även i 
år har vi arrangerat dagen till mångas stora glädje.

Agape Mission School: En ny tillbyggnad med två vetenskapssalar är nu klara. Vi ber att de ska 
utrustas snart vilket gör det möjligt för oss att uppgradera skolan två steg till elva och tolv. Be för detta

Herren har välsignat AGAPE på många sätt. Han ger oss nya idéer 
och tankar för hur vi ska finna kopplingar till samhället omkring oss 
för att dela Jesu kärlek.

Nya vetenskapssalar inflyttningsklara. 

Anoop och Meena Samuel i Mailani har öppnat en speceributik i samhället. Butiken hjälper dem att 
skapa daglig kontakt med människor och ge det glada budskapet till alla som kommer. Be för dem.

Kashmir Singh, som är sikh, har tillsammans med sin fru tagit emot Jesus 
som deras personliga frälsare. Han fick frid i sitt oroliga sinne när han fick höra 
nyheterna om Jesus. Det är ett resultat av arbetet som Shailender Singh, 
medarbetare i Agape i Majhla, utfört. I evangelium finns verkligen kraften att 
frigöra alla som i tro tar emot Jesus.

Kashmir med fru tog emot Jesus.

Uppsökande hälsovårdsarbete i 
Bareth, Rishikesh och byarna i Uttar Pradesh: Vi är så 
tacksamma till Herren som gjort det möjligt genom de 
hälsovårdslägren att nå ut till invånarna i Bareth, Rishikesh 
samt Uttar Pradesh slättlandskap. Men vi gläds också över de 
läkarteam och sjukskötare från Tyskland som kommit för att 
sköta dessa läger under oktober och november.

Människor köar för att få vård. 

Ett resultat av dessa läger är att hundratals människor har nåtts av budskapet om frälsningen i Jesus 
Kristus. Vi har också delat ut glasögon till mer än tusen personer. Under lägren ber vi även för sjuka 
som Gud i sin nåd har helat.
Be för dessa samhällen där vi sått evangelium att det ska växa upp och bli fruktbärande. Vi planerar 
också uppföljningar av det arbetet. Vi behöver era förböner.

Retreat för AGAPES medarbetare: Vi planerar (när detta skrivs) en retreat för alla våra medarbetare i 
slutet av november med tema från 2 Mosebok 4:2 där Gud frågar Mose: Vad har du i handen?
Vi hoppas på en meningsfull tid där vi önskar se alla uppmuntrade att börja använda det Gud gett dem 
för att tjäna honom och rädda människor från mörkret. 

Vi tackar Gud för män och kvinnor som gett sina liv för att sprida 
evangelium under de senaste decennierna i Agape. En av dessa var S M 
Khandelwal som fick hembud den 8 oktober sedan han troget tjänat 
Herren i mer än 35 år.Våra hjärtan är fulla av tacksamhet för vår broders 
engagemang. Vi väntar att snart få mötas i himlen. Be för hans fru Manju 
Khandelwal och sonen Shaltiel. Manju fortsätter att arbeta med Agape.

S M Khanderwall strax innan sin bortgång med Manju och sonen Shaltiel 



Inom kort ska vi fira Jesu Kristi födelse. Vi tackar Gud som sände sin son Jesus som vår 
frälsare. Men inte bara för oss utan för alla omkring oss som ännu inte vet att Frälsaren är 
född!  
Låt oss göra allt för att sprida de goda Nyheterna den här julen. 

Än en gång vill vi tacka för all kärlek och stöd i förbön. Må Herren välsigna Er alla den här 
julen och året som kommer. 

Hälsningar och God Jul  

Vikrant Bhandari, direktor AGAPE, INDIEN 
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