AGAPE NYHETSBREV JUNI 2019
Kära Agape-vänner, Guds frid!
Sommaren står för dörren med semester och skön avkoppling för många. Men i Indien pågår arbetet på
skolorna för fullt den här tiden. Behoven är stora och vi tackar för ert trogna stöd. I höst väntar vi besök
av Vachan och Vikrant Bhandari med början 14 september i Skillingaryd och avslutning i Göteborg 6
oktober. Exakt program kommer i nästa nyhetsbrev. Glöm inte vårt arbete i sommar. Av brevet som följer
från Vikrant framgår också att arbetet med köket i Bareth pågår för fullt.
Varma hälsningar från styrelsen genom Jan Klehn

Kära bröder och systrar i Herren!
Vi hälsar er i det härliga namnet Jesus Kristus, vår Herre.
Det gläder mig att än en gång få berätta om det underbara som Herren gör i och igenom Agape i Indien. Era böner och stöd har alltid
uppmuntrat oss till fortsatt arbete.
Herren har talat till oss ur sitt Ord i 1 Petrus 3:12 som lyder: Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön.
Vi kan vittna om att Herrens Ord är sant. Han är trofast och sann. Hans ögon har varit öppna över oss och han har hört våra böner och
svarat på dem.
Ofta är vi så upptagna av arbete att vi glömmer att ge tid för Gud. Visst, Gud kallar oss att arbeta men också att komma till honom. Följ
med mig bort till en öde trakt, så att vi kan vara ensamma och ni kan vila er lite. Mark 6:31.
Han längtar efter vår gemenskap. Därför har vi också sett vikten av att arrangera tid till avkoppling för oss och våra medarbetare att
söka gemenskap och styrka hos Herren. Han har därigenom styrkt oss för det pågående arbetet och vi har också sett att Guds rike
breder ut sig och människor upplever förvandling.

Prem Pathshala
fortsätter att ha stor inverkan på barnen, deras föräldrar och hela samhället. Jag vill dela ett par betydelsefulla berättelser med er:
Surender Yadav, en invandrande arbetare som bor nära skolan med fru och tre barn, har sällan arbete som kan försörja familjen. Han
blev deprimerad och alkoholiserad. Barnen gick då i en näraliggande skola men tvingades lämna den på grund av familjens ställning.
Vi fick höra om detta och besökte familjen, gav dem tröst och uppmuntran genom Ordet. Vi fick också veta att frun hade en kronisk
sjukdom. Då erbjöd vi barnen utbildning på Prem Phatshala och tackar Gud att de kommit dit. De får också hjälp med Surenders
alkoholproblem.
Be för familjen!
Anjali Ghosh, som samlar trasor, räddades: I samband med våra regelbundna besök i samhället
stötte vi på en flickan Anjali och hennes mamma Seema. De led på grund av faderns alkoholproblem.
Han kunde inte försörja dem. De tvingades plocka trasor som de sedan sålde. Deras hälsa är mycket
dålig. Vi tog flickan med till vår barnomsorg samt vidare till en trygg miljö för inlärning. Vi vill också
uppmuntra mamman att gå med i vår sömnadsträning.
Be för dem båda att de ska lära känna Jesus.
Anjali och Seema.

Agape Mission School
Morgonsamlingarna på skolan ger tro och framtidshopp åt eleverna. Skolgården genljuder
varje morgon av underbara psalmer och bibelversar som blir lästa. Vi ser en stor förändring i
barnens liv genom undervisningen på samlingarna.
Be att vi kan fortsätta med dessa samlingar. Vi vet att vägen framåt är full av prövningar och vi
kan när som helst bli tvungna att inkludera andra trosriktningar. Det pågår ständiga
påtryckningar från personer med inflytande. Därför behöver vi ständig förbön och kraft från
Herren.
Vachan talar till eleverna på en morgonsamling.

46 studenter utexaminerade. Vi har kunnat ge kvalitativ utbildning
för våra elever på skolan. Resultaten är strålande vilket hjälper oss att bevara vårt goda namn och trovärdighet
i staden. All ära till Gud.
Vetenskapslaboratorierna och biblioteket behöver utrustning och böcker. Vi tackar Herren för de nya
laboratorierna och biblioteket som vi nu har på skolan. Men vi har nu behov av böcker och möbler samt
utrustning för laboratorierna.
Be att Herren fyller behoven där. Det behövs 35 000 SEK till böcker och möbler i biblioteket samt 60 000 SEK
för utrustning till laboratorierna.
Studenter på march för Agape

Mission och utåtriktad arbete
Vi har fått en fantastisk respons för vår Sömnadsutbildning i Prem Phatshala. Agape startade centret i syfte att
utbilda behövande och fattiga kvinnor från samhället. Målet är att de ska bli självförsörjande och kunna få inkomst för sina familjer.
Tio kvinnor utbildas där just nu. Vi ser fram emot att de efter utbildningen kan sy kläder till fattiga elever på Prem Phatshala samt på
andra skolor för att få en stadig inkomst.
Be för kvinnorna att de inte bara blir sömmerskor utan att de också lär känna kärleken från Jesus på Agape.

Nazia, en muslimsk behövande ung kvinna är en av eleverna. Hennes situation är mycket sorglig. Fadern är
förlamad och sängliggande. Hon blev deprimerad och förlorade allt hopp och ville inte leva längre. Vi mötte
henne och försökte trösta, samt ge henne nytt hopp genom att erbjuda henne att gå med i sömnadsträningen. Nu
är hon en av de tio kvinnorna där. Hon gillar utbildningen och har blivit glad igen.
Nazia

Byggnationen av nytt kök i Baret pågår för fullt
Ett efterlängtad behov håller på att förverkligas. Vi tackar Gud för ett nytt
kök i Bareth som nu byggs. Trots utmaningar ser vi att arbetet går snabbt
framåt. Förhoppningen är att det ska bli klart innan monsunen startar och arbetet saktar in på
grund jordskred som hindrar transporterna.
Vi tackar också Gud för möjligheten att bygga ett extra rum ovanpå köket, som kan användas
för sammankomster. Allt görs för att arbetet för Herren ska växa i Bareth. Orten är viktig för
Agape och vi räknar med en fantastisk utveckling framöver.
Nytt kök på gång.

Hälsoläger och hembesök
Agapes evangelister och medarbetarna tar sig ut i samhällena. De erbjuder hälsovård och
ordnar samlingar för befolkningen i byar och samhällen.
Bland annat fick en cancerpatient vård och omsorg. Det är mamman till Bobby, ett barn av
Prem Phatshala, som lider av cancer i munnen. Familjen är skärrad. Men Gud har gett oss
möjlighet att be för och trösta dem. De har öppnat sitt hem så vi kan besöka dem och dela
budskapet om Herren med dem. Be att Guds verk ska ske i henne.
Bön för cancersjuk kvinna

Påsken firades med barnen
Chansen att dela budskapet om Jesu död och uppståndelse vill vi inte missa. Under påsken berättade vi om Jesus, hans offer för
mänskligheten för barnen. De gillade programmet och rördes av berättelsen om Jesus. Det finns så många gripande saker
att berätta från arbetet i Agape, men med tanke på utrymmet är det dags att sätta punkt.
Vi vet dock en sak säkert - att Guds verk går längre än vår fantasi, han verkar på sitt eget underbara sätt.
Ett stort tack för era förböner och rika givande. Utan ert stöd skulle vi aldrig kommit så här långt.

Vachan behöver förbön.
Min pappa, Vachan, behöver era förböner. En dag under maj när han arbetade kände han sig
plötsligt svag och började kallsvettas. Ha la sig ned och vi skyndade oss till sjukhuset med honom.
En första undersökning där visade att hjärtat slog saktare än normalt och vissa värden var för låga.
Därför gjordes en grundligare undersökning. Man funderade på om han behövde en pacemaker.
Vi bad för honom och det visade sig att han inte behövde någon pacemaker och det var inte heller
några kärl som var tilltäppta. Nu tackar vi Gud.
Be för honom, han är ännu svag och ska kontrolleras regelbundet framöver.
Vachan på sjukhus

Vikrants dotter Vidita blev helad.
Vi tackar Herren att han helade Vidita. Under april när vi var i Delhi fick Vidita, vår yngsta dotter, ett
astmaanfall. Hon kunde inte andas och vi körde henne snabbt till sjukhus. Efter inledande vård och
stabilisering av läget återvände vi till Dehra Dun. Läkaren där opererade henne och tog bort en körtel
bakom näsan. Hon mår nu bättre men har svår pollenallergi.
Fortsätt att be för henne.
Vidita på sjukhus

Än en gång vill vi tacka för er för ert underbara stöd.
Vi ber för er alla regelbundet. Må Herren välsigna och bevara er, ge er god hälsa och andlig kraft.
Med mycket kärlek och bön Er i Kristus
Vikrant Bhandari, direktor Agape India
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