AGAPE NYHETSBREV SEPTEMBER 2019
Till alla Agape-vänner, Guds frid!
Hoppas ni alla haft en skön sommar. Nu börjar hösten göra sig påmind igen och mycket står på
programmet. Närmast ser vi fram emot besök av Vachan och Vikrant Bhandari, som gör en turné i
södra Sverige från mitten av september månad. Ni är välkomna till de platser som ligger närmast er,
eller dit ni önskar åka. En lista på samlingarna finns i slutet av brevet. Om någon önskar besök på
ledig tid, så hör av er snarast. Tack för ert stöd och förbön.

Hälsningar från Agape-styrelsen genom Jan Klehn, ordförande

Kära systrar och bröder i Herren!
Hälsningar i Herren Jesu Kristi namn.
Herren ger trygghet och frid åt den som förtröstar på honom. Jesaja 26:3 (Direkt översatt från engelska)
Vi är tacksamma till Herren som ger oss i AGAPE frid och trygghet mitt i en tid av tumult och kaos som vårt land går igenom. Vår
förtröstan finns i Kristus.
Därför tackar vi också Herren för ert fortsatta stöd i bön. Nu ser vi även fram emot att få mötas igen under vårt besök i Sverige. Det blir
säkert en tid av fördjupad gemenskap, men även tillfälle till närmare eftertanke runt Guds
verk.
Tack för ert fortsatta stöd i förbön!
Under besöket vill vi personligen dela med oss något om det pågående arbetet i AGAPE
samt några vittnesbörd om Guds godhet. Men redan här inför besöket vill vi dela med oss
några tacksägelseämnen:
* Vi prisar Gud för människor som genom Guds nåd blivit förvandlade. Många dras ut ur
mörker in i Ljuset. En sådan person är Kashmir Singh med familj som varit ansatta av
onda krafter, men nu fått frid genom Jesus. Vi fortsätter dela gemenskap med familjen,
som får uppmuntran genom regelbundna bibelstudier.
Familjen Singh.
* Stödåtgärder för fattiga bönder. Merparten av våra medarbetare och evangelister tjänar
Herren på landsbygden. De försöker där att möta behoven hos jordbrukare och arbetare. Vi
tackar Gud för de tankar och idéer han ger oss. Bland annat har vi kunnat hjälpa bönder som
inte har tillräckliga verktyg och resurser för jordbruket. Vi har till och med plöjt åkrarna åt en
lantbrukare med hjälp av en lånad traktor. Det har öppnat dörrar till djupare relationer med
människor.
* Under tiden vi stöttat jordbrukarna har Herren fått oss att inse behovet av ett mer konkret
arbete bland dem. Därför planerar vi nu att arrangera ett Träningscenter för jordbrukare i byn
Majhla i Uttar Pradesh. På det sättet kan vi hålla kontinuerlig kontakt med folket och
vidareutbilda dem.
Vikrant hjälper bönder att plöja.

* Nytt kök och samlingssal i Bareth. Vi tackar Heren för de medel som avsatts för
detta bygge och för ert starka stöd. Här blir vi påminda om hur Jesus mättade mer
än 5000 personer med enbart fem bröd och två fiskar. Genom Guds välsignelse har
bygget givit arbetstillfällen och inkomst åt byggarbetare i Bareth. Vi tackar Gud för
detta.
Inom några veckor räknar vi med att en fin byggnad är redo att tas i bruk. Tack alla
som på olika sätt deltagit i detta arbete.

Nytt kök och samlingssal i Bareth.

* Berättelsen om Anita - en kvinna med två barn som övergivits av sin man. I samband med våra regelbundna besök fick vi höra om
hennes svårigheter. Hon delade sin livsberättelse med oss och vi blev mycket berörda. Hennes make försvann bara en dag och
lämnade henne och barnen helt utan möjlighet att försörja sig.

Vi bad för henne och uppmuntrade henne att stå på egna ben och gav henne
förvissning om att själv skaﬀa försörjning för sig och barnen.
När vi startade AGAPE Sömnadscenter i Prem Pathshala fick hon börja träna
andra eftersom hon kunde sy klänningar. Nu utbildar hon tio behövande
kvinnor som syr klänningar åt fattiga och behövande barn på skolan under sin
utbildning.
Be för Anita och övriga kvinnor som likt henne utbildas på AGAPE
sömnadscenter i Rishikesh.

Några av kvinnorna som deltar i
sömnadsutbildning.

Det finns många liknande livsförvandlande berättelser som visar på Guds underbara gärningar. Våra hjärtan är fulla av tacksamhet till
Herren för dem alla.
Till slut vill jag med Psalmisten som skrev Psalm 40:6 säga:
Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.
Tack än en gång för all er kärlek och ert uppoﬀrande givande till Guds verk. Vi fortsätter att be för var och en av er som står bakom oss
och stödjer. Må Herren rikligen löna er i det här livet och i all evighet.
Med mycken kärlek och bön
Eran i Kristus
Vikrant Bhandari, director, AGAPE Indien.

Vachans och Vikrants besök september - oktober 2019
Onsdag 11 sept kl 19.00 Pingstkyrkan, Söderköping
Lördag 14 sept kl 18.00 Pingst Skillingaryd med Sångarbröderna
Söndag 15 sept. kl 10.00 Missionskyrkan Hillerstorp
kl 16.00 Missionskyrkan Vrigstad
Måndag 16 sept kl 12.00 Styrelsemöte i Hässleholm
Onsdag 18 sept kl 19.00 Marieholm Pingst
Fredag 20 sept kl 18.00 Sösdala Pingst
Lördag 21 sept kl 18.00 Saronkyrkan, Hishult
Söndag 22 sept kl 11.00 Missionskyrkan, Älmhult
kl 17.00 Korskyrkan
Torsdag 26 sept kl 19.00 Pingst Sandhem, Sångarbröderna
Lördag 28 sept kl 18.00 Pingst Ljung Sångarbröderna
Söndag 29 sept kl 10.00 Pingst Bottnaryd - predikan/info
kl 16.00 Pingst Lugnås

Vachan och Vikrant Bhandari inviger nytt kontor i
AGAPE Mission School, Rishikesh

Måndag 30 sept kl 18.00 el 19.00 Stenstorp Pingst (utpost till Falköping)
Tisdag 1 okt
kl 18.00 Mariestads Pingst
Onsdag 2 okt
kl 11.00 Lovene
Torsdag - söndag 3 - 6 okt De tas om hand i Göteborg av Henrik Orrbeck.
Tider och plats kommer senare.
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