
Hälsning från svenska Agapestyrelsen
Ännu ett händelserikt år för Agape går mot sitt slut. Speciellt tänker vi på turnén 
i församlingarna med Vachan & Vikrant S Bhandari under september-oktober. 
Det var många fina möten och resultatet blev drygt 80 000 kronor samt en gåva 
till en ny traktor i Indien. Tack alla som tagit emot våra vänner på ett fantastiskt 
sätt.
Vi vill också tacka all Agape-vänner som troget står med i offer och förbön. Gud 
välsigna er alla. Till sist vill vi önska er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År.

     Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande

Julen 2019
När jag sitter och skriver till er om Guds godhet, går mina tankar till 
det underbara Gud gjorde när han ”vek undan himlen och steg hit 
ned” som det står om i Psalmen 144:3-5. Herren gjorde detta 
bokstavligt när han blev ett litet barn i Betlehem. Gud gav oss sin 
ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha 
evigt liv. 
Låt oss tillsammans tacka honom för detta. Jag ber att julen den 
här gången ska bli bli ett tillfälle för oss att dela budskapet om 
hopp och befrielse till alla som lever i mörker.

Sedan hemkomsten från vårt besök i Sverige och Tyskland är vi 
åter i uppdraget som Herren lagt i våra händer. Vi blev välsignade 
hos er och är så tacksamma för den underbara tid vi fick med 
vänner i dessa länder. Vi tackar Gud för alla er som tog emot oss under 
vårt besök. Vi ber för alla som som deltar med oss i evangeliets tjänst.

Herren gör ett fantastiskt verk här i Indien där människor blir både helade och befriade. Människors liv 
förvandlas. Vi är förvånade över att se hur kärleksfull och trofast Gud är.
Jag är också glad att få dela några nyheter i korthet till Guds ära och uppmuntran med er alla.

Sukhreet, en 65-årig man, blev helad från spetälska. Han 
hade förlorat känseln i händer och fötter. Dessutom hade 
några andra symptom dykt upp. Vi började be för honom 
och hans familj. Vi la våra händer på honom och Herren 
hörde våra böner. Därefter gav Sukhreet sitt liv åt Jesus, 
som han nu vill följa.

Monu Singh, en 23 årig kille, hade fått blodcancer. På 
sjukhuset visade det sig att han drabbats av många 
komplikationer. Han slutade också att äta för allt han tog in 

kom upp igen. Familjen tog hem honom och han var då helt nedbruten. Vi fick höra om detta och besökte 
honom för att be. Efter bönen gav vi honom ett glas vatten som han drack utan att spy. Sedan fick hans juice 
och samma sak hände. 
Vi fortsatte att be och Gud gjorde under med Monu som sedan även kunde äta. Hela familjen som såg detta 
gav sina liv åt Jesus och är nu med i vår bönegrupp.

Prem Pathshala och Agape Mission School. Eleverna i dessa båda skolor njuter av varje timme i skolan. 
De får bra utbildning och möjlighet att utveckla de gåvor Gud gett dem. Att Gud älskar dem och har en plan 
för deras liv är något vi betonar starkt.

Vi har också haft en idrottsdag för 
eleverna. Syftet har varit att både se 
dem utvecklas på alla områden i livet. 
Det är så tillfredsställande att se dem 
växa i självförtroende samtidigt som 
de utvecklar vänskapen med 
varandra.
Agape vill förändra människors sätt att 
tänka och vara mot varandra.
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Agape sömnadskurs gav kvinnor jobb. Rinki, 18 år, äldst bland sina syskon, tvingades stanna hemma och 
hjälpa föräldrarna. Förhållandena i hemmet var sorgliga och när vi uppmuntrade henne att lära sig sy i Prem 
Pathshala blev hon glad. Under tre månader deltog hon varje dag och blev expert på att sy klänningar. Hon 
fick sedan en symaskin genom Agape och syr nu kläder åt andra.
På samma sätt gick det för Rashi, som också har börjat sy hemma. Familjen stod i skuld sedan de hade tagit 
lån för att hjälpa mamman som var sjuk. Hon dog dock nyligen och nu har de en stor skuld att betala.
Be för dessa flickor och många i samma situation att de får hopp för framtiden.

Nya troende hos Agape gifte sig. Det var ett glädjefyllt tillfälle att se två människor med Hindubakgrund, 
Shipra och Anand, som börjar tro på Jesus. De har även hittat varandra och blev vigda på Agape-centret. 
Ta dem med i era förböner att de kan möta livets alla utmaningar. Må Herren bli deras vägledare.

Bareth. Det nya köket i Bareth är nästan färdigt. Det 
återstår bara lite finputsning och utrustning med spisar och 
ugnar. Snart ska det vara klart att kunna laga näringsrika 
måltider till de fattiga och undernärda barnen i Agape, 
Bareth.
Vi vill tacka alla som  bidragit till bygget av detta kök.

Julfirande i skolorna både i Rishikesh och Bareth. Som 
alltid kring julen får vi möjlighet att dela det glada budskapet 
om Guds kärlek mot människor. Be att budskapet ska nå 
hjärtat på alla dem som kommer för att se programmen vi 
ska ha på skolorna.

Be också för medarbetarnas retreat, som planeras under fyra-fem dagar för våra evangelister och 
medarbetare i Agape. Be att tiden de ska vara tillsammans blir upplivande för dem alla. Att det blir dagar som 
gör att vi alla kan lära och få förnyelse för att återvända till vårt uppdrag med ny kraft.

Jordbrukares konferens. Inom kort startar vi utbildning för jordbrukare i vårt utbildningscenter i Uttar 
Pradesh. Vi hoppas nå fattiga och behövande bönder där. Minst tio bönder begår självmord i Indien varje 
dag. Vi i Agape har fått uppdraget att nå ut till dessa bönder med konkret hjälp och även berätta om Guds 
kärlek.
Under konferensen samlas 100 jordbrukare under tre dagar för att lära sig odla sina marker och tro på Gud. 
Be att vi kan nå ut till dessa behövande samhällen.

Be också för min mamma, Firoza, som lider av hudallergi som 
påverkar hennes hälsa negativt.

Hur det än är - våra hjärtan är fyllda av glädje och tacksamhet till 
Herren när vi ser liv bli förvandlade. Vi tackar var och en av er som 
har en likvärdig del i detta uppdrag att liv förvandlas.
Jag vill uppmuntra oss alla till förbön för dem som ännu inte lärt 
känna Herren att de ska få syn på honom, som herdarna en gång 
på fälten när Jesus föddes till jorden.
Be att en ängel från himlen ska ge dem Goda Nyheter den här 
julen.

Slutligen vill jag önska Er alla en Glad Jul och Ett Välsignat Nytt År. Tack än en gång för att ni stödjer oss i 
uppdraget att dela de Goda Nyheterna här i Indien.
Med mycken kärlek och bön

Vikrant Bhandari, direktor. Agape Indien
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