AGAPE NYHETSBREV Mars 2019
Kära Agape vänner, stödjare och förebedjare!
Nu är det hög tid att välkomna till vårt Årsmöte som hålls i Pingstkyrkan,
Sandhem den 31 mars med gudstjänst kl 10.30. Årsmötet startar kl 13.30 och det
serveras kyrklunch för alla som anmäler sig snarast till Thomas Fredholm på
telefon 0738157131 el. mail thomas.fredholm@hotmail.com
Varmt välkomna hälsar Styrelsen

Kära systrar och bröder,
Hälsningar i det underbara och oförlikneliga namnet Jesus Kristus!
Jag längtar att få dela vad som finns i mitt hjärta av Guds underbara godhet och upplevelser. AGAPE har sett
fantastiska resultat också i dessa svåra tider som vi som nation går igenom.
David uppmuntrar oss med orden: Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov. Ps 34:2
Här säger David att vi måste fyllas av glädje och se på Guds löften, samt stå enade för att tacka och förhärliga
Herren för vad han gör.
Vi prisar honom för vad han gjort i vårt gemensamma arbete. Här vill jag berätta och dela med er något om Guds
storhet:
Prem Pathshala:
Som ni redan vet utbildar vi i Prem Pathshala fattiga barn till landlösa arbetare i Rishikesh.
Vårt mål är också att tillsammans med barnen se till att påverka deras föräldrar och samhället. Vi har
en bestämd plan som vi följer, där vi regelbundet besöker varje barn och deras familjer för att arbeta med deras
utveckling. Besöken har visat sig vara det effektivaste sättet att möta och observera familjerna och se vad de
behöver. Det i sin tur leder oss till att kunna ge dem råd samt dela Jesu kärlek.
Akriti, en flicka på 12 år, lämnade skolan, men Prem Pathshala hjälpte henne. Pappan brukade jobba hårt dag
och natt för att försörja familjen. Men han fick ont i ryggen och fick sluta jobba. Familjen led utan inkomster.
Därför tvingades Akriti sluta skolan för att arbeta hemma vilket skulle resultera i en miserabel framtid för henne.
Inom ett par år skulle hon bli bortgift.
Men genom våra regelbundna besök insåg vi situationen. Vi gav dem råd och kunde även hjälpa dem praktiskt.
En av våra medarbetare hittade ett arbete åt pappan som han kunde utföra hemma. Därmed kunde vi återföra
Akriti till skolan.
Vi tog pappan till läkaren och han är på bättringsvägen nu. Familjen gläds över detta och vi har fått en stark
relation till dem som öppnar för oss att tala om Jesus. Be att att Herren verkar i dem så att de tar emot Jesus i
sina hjärtan.
Detta är bara en av hundratals berättelser vi har från AGAPE.

Akriti med sin familj.

Prem Pathshala i
fågelperspektiv.

Agape Mission School:
Just nu under mars månad bereder sig 46 studenter på att klara sin All India examen. Därefter kommer de att
lämna skolan och möta världen utanför. De flesta av dessa har varit hos oss i snart 12 år och vi har fått så ett frö
av evangelium i deras liv. Be att detta skall bära frukt i rätt tid.
Under december arrangerade vi julprogram på skolan som berättade om Jesu födelse och liv. Vi nådde mer än
1500 personer med budskapet om Jesus Kristus.
Nya klassrum för vetenskap: Vi tackar Herren att bygget av nya klassrum för forskning
nu är klara. Närmast ska vi utrusta laboratorierna. Be att vi får in medel för detta - kemi,
fysik och biologi.
Nytt bibliotek: Samtidigt har vi uppgraderat biblioteket med nödvändig litteratur för
eleverna. Be att vi ska hitta litteratur till bästa pris för biblioteket.

Mission och arbete ut mot behövande:
Retreat för AGAPEs medarbetare. Vi tackar Gud för en berikande tid tillsammans med våra medarbetare i
december. Temat hämtades från 2 Mos 4:2 där Gud frågar Moses vad han har i sin hand. Vi blev alla
uppmuntrade att använda de gåvor Gud gett för att bygga hans rike. Vi ber om flera liknande tillfällen där vi kan
mötas och bli förnyade för Guds verk.
Lärjungaskap och utbildning för utbildare. Vi fick möjlighet att arrangera en tid av utbildning för äldre
medarbetare, som önskar lära ut teamarbetare att bli lärjungar enligt
Jesu mönster, utifrån Matteus evangelium. Ett rikt begåvat par från Syd
Afrika utbildade oss. Det var mycket lärorikt.
Invigning av en ny kyrka i
Faisulaganj: Vi är så tacksamma till
Herren för den frukt som vi ser att vårt
arbete leder till. En ny församling har
startats i byn Faisulaganj i delstaten
Uttar Pradesh (den rikast befolkade
staten i Indien). Vi invigde kyrkan som
även får fungera som allmän
samlingssal den 27 februari.
Hjälpcenter för behövande ger information och tjänster: Herren har gett oss ideer till hur vi ska möta nya
människor och samhällen för att dela kunskapen om Jesus Kristus. I staden Mailani i Uttar Pradesh har vi öppnat
ett informations-, kommunikation- och servicecenter för fattiga outbildade som kan få hjälp utan avgift. Våra
medarbetare pastor Anoop Samuel och fru Meena driver centret och delar budskapet med de som kommer.
Be gärna för detta.
Nytt kök i Bareth: Vintern har varit extra kall i år med mycket snö i bergen omkring Bareth. Men trots snön har vi
samlat ett arbetsteam som planerar för ett nytt kök i Bareth. Vi är nu redo att börja bygga, något som vi väntat
länge på. Vi tackar Herren och alla trogna vänner som står tillsammans med oss för att stödja arbetet i Agape.
Vuxenkunskap i Khatima: Fortfarande är över 40 procent av befolkningen analfabeter i Uttar Pradesh och
Uttarakhand, och andelen är högre bland kvinnor. Vi har nu startat ett program för att lära vuxna läsa och skriva.
Snart hoppas vi få se dessa kunna läsa och förstå Bibeln. När kvinnorna lär sig läsa och skriva fungerar de bättre
i hemmet och lyfter hela familjen.
Utanför gränserna: För egen del är jag tacksam till Herren som gjort det möjligt att besöka Malaysia två veckor
under januari och februari. Det gav en god inblick i flyktingarnas situation. Jag fick också tillfälle att dela
evangelium med flyktingarna där från olika länder, samt hjälpa och ge råd kring det nyligen etablerade
utbildningscentret för flyktingbarnen som finns där.
Familjen Bhandari:
* Vachan och Firoza. Vill tacka Gud för min föräldrar som fick kallelsen och grundade AGAPE. De har troget
tjänat som ledare under alla år. De fortsätter som mentorer och ledare när vi nu försöker att leda arbetet vidare
framåt i Guds rike. Be för deras hälsa.
* Ramini, min fru, leder fortsatt arbetet i skolorna och gör allt för att se till att barnen växer både i sin utbildning
och sina kunskaper om Jesus. Hon är också ett stort stöd i Agape arbetet. Be att Herren fortsatt styrker henne.
* Vartika Frieda och Viditia Rosa. Det är en underbar välsignelse med våra döttrar. Båda älskar och vill tjäna
Jesus. Be för dem att de växer i kärlek och kunskap om Jesus samt att de går bra i deras studier.
* Vidush och Saroja med sönerna Vatsal och Vibhaan, tjänar också troget Herren. Vidush har ett stort ansvar i
att leda Doon Bible College som rektor medan Saroja hjälper till med tillbedjan i kyrkan. Be fortsatt för dem.
Stor tacksamhet känner vi också för alla våra medarbetare. Tyvärr har flera pastorer fått flytta hem till Herren
senaste tiden. S M Khandelwal som tjänat Agape i 35 år somnade in 8 oktober 2018. George Charan som
också jobbat i många år lämnade oss 13 december, medan Normal Thakur drabbades en hjärtattack den 9
februari och Herren kallade hem honom.
Till sist vill jag tacka er alla för allt stöd och uppmuntran i vårt gemensamma arbetet att proklamera Jesus. Låt oss
fortsätta troget. Tillsammans ska vi många fler få nytt hopp och bli räddade för evigheten.
Må Herren välsigna er hälsar
Vikrant Bhandari, direktor AGAPE India
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