Extra AGAPE NYHETSBREV april 2020
Kära vänner och förebedjare!
Hoppas ni alla mår bra. Med tanke på den nuvarande situationen är det många som
har det svårt. Men i Indien är problemen långt värre än här. Vikrant Bhandari har sänt
en uppdatering av läget som visar på stora, akuta behov. De behöver hjälpa med
matkassar, lärarlöner och andra saker. Staten förväntar sig att de ställer upp och
hjälper till, men gör inget för att hjälpa.
Vill och kan du hjälpa till, så skicka en extra gåva snarast - stor eller liten - märk
inbetalningen med ”Corona”, så skickar vi ut pengarna snarast möjligt. Tack på
förhand.
Hälsningar Jan Klehn, ordförande, Agape
Kära systrar och bröder i Kristus
hälsningar i det underbara namnet Jesus, vår frälsare!
Hela världen går genom en svår utmaning just nu. Indien är inget undantag. Det enorma invånarantalet som bor här
gör att uppdraget är större och mer krävande. Corona-viruset innebär en total stängning här.
I en sådan tid har vi inget att klaga över utan tackar Gud för livet mer än någonsin. Det är så många som har dött och
ännu fler som är nära att dö. Vi vet inte hur många, men i en sådan tid av ovisshet får vi lite på Guds säkra löften.
Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: Herren är min tillflykt och min borg, min
Gud som jag förtröstar på. Ps 91:1
Nuvarande påverkan av COVID-19 - mer än 4500 fall har rapporterats i Indien (20200407) och varje dag kommer
600-700 nya fall. Den nationella stängningen kom plötsligt och skapade panik och förvirring bland folk, särskilt bland
de fattiga som jobbar långt borta från sina landsbyar. Men det är enda sättet att förhindra spridningen. Men att stänga
in 1,3 miljarder människor i sina hem är en stor utmaning. En del arbetare har fått vandra flera hundra kilometer för
att ta sig hem. Transportsystemet stanna helt.
Jag själv och vår dotter Vidita samt fyra medarbetare blev fast i Bareth. Snart nog började maten sina, men vi tackar
Gud att vi fick tillåtelse av regeringen att åka tillbaka till Dehra Dun. Det var så skönt att återförenas med familjen.

Situationen i nuläget för Agape:
Agape Mission School (AMS) - Inspektionen som skulle inneburit att vi fick uppgradera till klass 11 och 12, som
skulle genomföras under mars månad, ställdes in. Vi hoppades att vi skulle lyckas den här gången med de
förbättringar vi genomfört. Nu får vi avvakta tills situationen normaliserats.
Prem Pathshala och AMS - kommer att försöka hjälpa eleverna via nätet att studera vidare. En speciell webbsida för
detta utarbetas just nu. Be att eleverna klarar sig igenom den här perioden. Lärarna arbetar vidare för att stödja dem
på alla sätt.
Bareth - där hade vi tänkt oss börja använda det nya köket sedan vi monterat ny spis och ugnar men det går inte just
nu. Alla barnen måste stanna hemma tills vidare i sina byar.
Be för dessa då situationen har påverkat de fattiga familjerna mycket. De flesta försöker överleva en dag i taget. När
de kan arbeta får de pengar till mat, men nu tvingas de att svälta. Vi kan inte hjälpa dem eftersom även vi är tvingade
att stanna hemma. Be att situationen snabbt normaliseras.
Majhla - Bönderna utvecklingscenter - där vi nu har 48 fattiga jordbrukare registrerade. Vi räknade med att starta
ett vuxenutbildningsprogram, men det får vi vänta med till läget blivit normalt. Be för de här människorna att de får ta
emot Guds kärlek i sina liv och växa i detta.

Extra viktigt!!
Agapes bidrag i bekämpningen av COVID-19 - regeringen har vänt sig till Agape och vädjat till att att komplettera
deras ansträngningar att bekämpa sjukdomen som är det största hotet mot befolkningens hälsa hitintills.
Vi vända oss i bön till Gud och antog sedan utmaningen i tro att försöka hjälpa 200 behövande familjer. Genom att
skaffa matpaket försöker vi lätta på trycket för dessa.
Be för oss att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt genom den här svåra tiden. Varje överlevnadspaket kostar
knappt 200 SEK och det räcker för en familj på fyra personer en hel månad.
Den närmaste tiden och dess utmaningar - Troligen kommer stängningen här av landet pågå ytterligare åtta
veckor. Eftersom befolkningen är så enorm och gensvaret så olika bland folk, innebär hanterandet av situationen
stora ansträngningar.

Det innebär också att Agape måste ta hand om sina medarbetare under hela perioden. Skolorna kommer inte att
drivas fysiskt utan det får ske via nätet och undervisning den vägen.
Inga inkomster från skolorna under stängningen: Regeringen har begärt att vi inte ska ta ut avgifter från eleverna
under den här tiden. Det innebär att vi inte får några intäkter alls från AMS den här tiden, men vi förväntas kunna
betala ut löner till lärarna och övrig personal ändå. Det innebär en stor finansiell börda.
Be att Herren vill hjälpa oss försörja vår personal. Vi måste klara detta på något sätt och vi räknar med att Herren
ska leda och hjälpa oss i detta.
Förböner behövs - Be för mina föräldrar Vachan och Firozas att Herren bevarar dem friska. Firoza och Vidita (vår
yngsta dotter) är astmatiker och blir lätt infekterade. Må Herren bevara dem genom denna pandemi.

Än en gång, vill jag tacka var och en av er för förbön och stöd. Vi ber för er alla om Guds beskydd över er. Må Herren
skydda er under sina vingar.
Vi lever alla i den sista tiden och min bön är att vi ska ha blicken fäst vid Jesu snara återkomst. Må Herren finna oss
redo när han kommer!
Gud välsigna Er!
Med stor kärlek och många böner
Eran i Kristus
Vikrant Bhandari

Några av Agapes jordbrukare i Majhla

Hus för sömnadsutbildning i Bareth

Nya köket och samlingssalen i Bareth

