AGAPE NYHETSBREV JUNI 2020
Kära Agape-vänner, Guds frid!
Sommaren närmar sig även i dessa Corona-tider där inget är som det brukar. Trots allt
pågår arbetet i Indien för fullt, fast på annat sätt. Skolorna är stängda och arbetet inriktas
på att hjälpa nödlidande. Tidigare i år skickade jag ett Nyhetsbrev till alla som har mejl med
en vädjan om extra stöd för arbetet. Resultatet blev på kort tid 27 000 kronor och därefter
har ytterligare bidrag tillkommit. Situationen därute är svår och vill ni som nu får detta brev
också hjälpa till lite extra är vi tacksamma. Märk i så fall gåvan med ”Corona”.
Vi har inte kunnat hålla vårt planerade årsmöte, men hoppas kunna kalla till ett nytt efter sommaren. Gud välsigna
och bevara Er alla.
Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande

Kära systrar och bröder i Herren. Hälsningar i vår Herre Jesu underbara namn!
Medan världen kämpar mot Corona-viruset, har vi som Kristi efterföljare förtröstan att Han bevarar oss.
Psalm 91.1, 3 säger att ”den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: Herren är min
tillflykt och min borg. Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten.”
Vi tackar Gud som är trofast mot sina löften.
Nu vill jag berätta hur Herren använder oss alla i Agape under den här svåra tiden för att dela Hans kärlek med folket
i Indien.
Covid-19. Mer än 150 000 fall har rapporterats i landet som varit helt stängt under de senaste 60 dagarna.
Beräkningar visar att minst 200 miljoner har blivit arbetslösa under den tiden.
Skolor, institutioner och alla offentliga samlingar har stängts ned. Dock har affärer fått öppna igen med stränga
restriktioner. När landet stängdes strandade miljoner arbetare från olika delar av landet i städer hundratals kilometer
hemifrån. När även transporter stängdes ned kunde de inte ta sig hem.
Många samlade mod och började vandra hemåt, andra cyklade och några hittade andra alternativ. Men situationen
blev allt svårare. Många är ännu fast utan arbete, mat och hälsovård. Ja, de saknar allt!
Agape hjälper fattiga och behövande. Vi har fått många tillfällen att hjälpa
och bry oss om de nödställda. När lidandet sprids överallt, har Agape fått
öppningar mot nya samhällen och byar för att hjälpa och göra avtryck.
Bland annat delar vi ut matpaket, sjukvård- och hygienpaket och
andningsmasker.
Be att vi kan hjälpa så många familjer som möjligt att
överleva den här svåra tiden. Ett paket kostar cirka 200
SEK och räcker för en familj i fyra månader.
När vi ser läget för dessa lidande familjer har vi beslutat ge
kvinnorna, huvudsakligen mammor till barn i Prem
Pathshala, arbete med att sy masker och väskor. Det har
gett kvinnorna både arbete, glädje och uppmuntran mitt i sorgen över den här bedrövliga
situationen.
Agape har också sina egna medarbetare att ta hand om. Be om skydd för dem när de ger sig ut
bland nödställda för att hjälpa till. Vi uppmuntrar dem att se sig omkring och knyta an till människor
som är i nöd.
Beer Singh, en av medarbetarna, som bor i Kalsi, drygt en timmes körning
från Dehra Dun, ringde oss en dag och berättade en tråkig historia om 17
instängda familjer till dessa arbetare. De satt fast vid floden Yamuna utan
mat och arbete 500 kilometer hemifrån och har ingen chans till överlevnad.
En av dem har dessutom cancer. När vi hörde om dessa, åkte vi dit med
matpaket och nytt hopp tändes snart i deras ögon.
Nu försöker vi hjälpa cancer-patienten med medicin och annan behandling.
Be för honom - han heter Pappu och är 50 år gammal - att Herren helar
honom fullständigt.

Nuläget för AGAPE Indien:

Agape Mission School (AMS) Vi tackar Herren att skolan nu uppgraderats till 12:e klass. Vi har fått tillstånd att
starta klass 11 och 12, något vi försökt under de senaste 15 åren. Men Gud har sin egen tidtabell.
Vi till tacka Er alla för böner som ni bett under många år. All ära till Gud.
Själva inspektionen genomförs när nedstängningen är hävd. Fortsätt be att de kommer att finna att allt är som
förväntas.
Prem Pathshala och AMS hjälper eleverna studera via nätet under
stängningen. En speciell webbsida för skolorna håller på att utformas.
Be att eleverna kan behålla en rätt sinnesställning. Lärarna är fullt
upptagna med att utveckla uppdrag åt eleverna och framställa material
för inlärning via datorn.

Bareth - Där planerar vi att börja använda det
nya köket så snart vi installerat spisar och övrig
utrustning. För närvarande ombeds alla barn att
stanna säkert hemma.
Be för dem eftersom situationen har påverkat de
fattiga familjerna mycket. De flesta försöker bara
leva på en lön från dag till dag. Får de arbete,
får de mat till familjen, annars får de svälta. Vi
får snart tillåtelse att åter resa dit för att hjälpa dem. Nyligen drabbades de av en hagelskur som förstörde en del av
grödan som snart skulle ha skördats. De fattiga drabbades dubbelt upp. Vi hoppas kunna hjälpa familjerna till barnen
vi har hand om med överlevnads utrustning för stunden. Be för dem.
Majhla - jordbrukarnas utvecklings center har nu 48 fattiga bönder
registrerade. Vi ser fram emot att starta vuxenutbildning för dem.
Be att de här jordbrukarna tar emot Jesus och börjar växa i tron.
Inga inkomster från skolorna under stängningen. Regeringen har befallt privata
skolor att inte begära ersättning från eleverna under perioden. Det betyder att
AMS inte får några inkomster, men vi förväntas betala löner till lärare och övrig
personal. Det innebär en enorm finansiell börda.
Be att Herren hjälper oss kunna ge lärarna försörjning. På något sätt har vi
lyckats än så länge och vi ser upp till Herren efter ledning vidare.
Ytterligare förbön: Be för Vachan och Firoza, mina föräldrar, att Herren bevarar
dem vid god hälsa. Firoza och Vidita, vår yngsta dotter, har astma och får lätt
infektioner. Må Herren bevara dem under den här pandemin.
Än en gång vill jag tacka er alla för förbön och underbart stöd. Vi ber för Er alla
om Guds beskydd. Må han bevara er trygga under sina vingar.
Vi lever alla i den sista tiden och min bön är att vi behåller fokus på Jesu snara återvändande. Må Han finna oss alla
redo när han kommer.
Gud välsigna Er alla!
Eran i Kristus förbundna Vikrant Bhandari, Director, AGAPE
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