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Denna vår blev annorlunda för oss alla. Det handlar om isolering, försiktighetsåtgärder, undran 
över hur det ska bli, oro för nära och kära, praktiska konsekvenser, arbetslöshet för en del, 
ekonomisk osäkerhet etc. Mitt i detta vet vi att det finns en som vi kan lita på i alla situationer. 
Tryggheten i Gud uttrycket Paulus så här: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar 
eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller 
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus 
Jesus, vår herre.  Rom 8:38-39 För oss som tror kanske detta är ett tillfälle till eftertanke och en 
möjlighet att fördjupa vår relation till Herren. För Mission Barnabas innebär detta att vi inte kan 
besöka församlingar och att det är osäkert när det gäller planering för våra kommande insatser. 
Konsekvenserna av corona pandemin är ännu mer påtaglig för våra vänner i Indien och 
Bangladesh. Samtidigt kan vi berätta att arbetet därute pågår i den utsträckning det är möjligt. Vi 
har regelbunden kontakt och stödet pågår hela tiden. Tack för ditt fortsatta stöd. 
 
SVÅRA KONSEKVENSER FÖR VÅRA PASTORER I INDIEN 

Som vi tidigare berättat, så har vi sedan 6 år tillbaka stöttat 10 
pastorer i Indien. Sedan ett år tillbaka har det personliga stödet 
upphört, och vi hjälper dem genom ett verksamhetsstöd för att 
kunna ha kampanjer, evangelisera på andra sätt, få hjälp med 
transportmedel samt möjlighet att bygga eller färdigställa små 
gudstjänstlokaler, som de troende kan samlas i. Just nu råder 
utegångsförbud i Indien och pastor Prabhuvaram beskriver 
situationen så här: Be för oss i Indien! Allt är stängt. Be särskilt 
för våra pastorer. Här är pastorerna beroende av gåvor i form 
av ris. Nu när hela samhället är stängt och även kyrkorna, så 
är det många som saknar mat. Vi vet inte så mycket om 
corona viruset men vårt stora bekymmer är att många riskerar 
att dö av hunger. En dag ringde en pastor och sa att han inte 
ätit på två dagar. Alla våra pastorer är fattiga och vi försöker 
hjälpa dem att skaffa mat. Vi har aldrig varit med om något 
liknande. Som en förklaring kan vi nämna att många 
kristna är daglönare, och nu kan de inte arbeta på fälten. 
Det betyder att de inte har något att stödja församlingar 
och pastorer med. Då vi fick veta detta, var vi just i färd 
med att föra över stödet för detta kvartal. Vi meddelade 

dem att tills vidare kan de använda stödet så att pastorerna kan försörja sina familjer, och 
på så sätt överleva och ta sig igenom denna kris. Be för alla våra pastorer med familjer! 
 
RAPPORT FRÅN ARBETET I INDIEN 
Strax innan världen blev ”nedstängd” kom denna rapport från arbetet i Andhra Pradesh: Här kommer en 
hälsning från oss i Indien. Jag hoppas det är bra med er. Det är bra med oss och vi tjänar Herren med 
glädje. Tänk att få ha gemenskap med en sann, levande Gud. Här lever vi bland människor som tror på 
miljontals gudar. Mitt i denna situation behövs den Helige Andes hjälp och kraft. Den senaste tiden har vi 
samlat pastorer till seminarier och konferenser på olika platser. Vi har haft god gemenskap med bön och 
lovsång, undervisning i Guds ord, och pastorerna har fått berätta om vad som händer i deras arbete. En 
pastor berättade att han gång på gång hindrats av grupper med kommunister. Vid ett tillfälle tog dom fast 
honom, band honom vid ett träd och misshandlade honom. De försökte få honom att sluta evangelisera i 
deras område. Med den Helige Andes hjälp har han fortsatt att i hemlighet arbeta i området. En del 
möter motstånd från muslimerna. När jag hörde flera liknande vittnesbörd fylldes jag av tacksamhet och 
uppmuntran. Pastorerna bad också för er i Mission Barnabas. Många vittnar om vilken oerhörd 
välsignelse och uppmuntran de fått genom den undervisning som ni gett vid era besök.  
Flera av våra team berättade att de besökt sjukhus för att dela med sig av Guds kärlek. Det finns många 
i vårt land som lider. En del har nära och kära som hjälper dem, men tyvärr är det många som inte får 
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någon hjälp alls. En särskilt utsatt grupp är de som drabbats av lepra. Men många har fått känna omsorg 
och kärlek från våra team, som särskilt arbetat med dem som har lepra och Aids. Vi har upplevt hur Gud 
genom sin Ande gett oss kraft att sprida kunskap om honom i Andhra Pradesh. Många har varit öppna 
och lyssnat till evangeliet. En del har försökt hindra oss men dom har inte lyckats. På senare tid har vi 
nått flera tusen människor. 25 personer har tagit emot Jesus och 15 har blivit döpta. Flera som tidigare 
lämnat tron har kommit tillbaka. När jag ber för våra pastorer känner jag en stor börda för alla dem som 
outtröttligt arbetar för Herren. En del församlingar växer, en del står still. Men pastorerna kämpar vidare 
för att nå de förlorade, trots svårigheter. Dom har ingen ”världslig” vinning av det dom gör, men ser det 
som ett privilegium att få sprida kunskap om Jesus Kristus. Vi är tacksamma för det regelbundna stöd 
som ni ger. Vi har kunnat hjälpa pastorer och församlingar att färdigställa och att reparera sina enkla 
kyrkor. Tack för er trofasthet. Det vi gör tillsammans, påverkar och gör skillnad för tusentals människor. 
Pastor Prabhuvaram 
 
”HOME OF PEACE” EN TRYGG PLATS FÖR 600 FLICKOR OCH POJKAR 

Den plats där våra seminarier hålls är en konferensplats, men 
framförallt ett internat där 600 ungdomar får möjlighet till ordentlig 
skolgång, något som det inte alltid är så bra beställt med i de byar 
som ungdomarna kommer ifrån. Tillsammans med flera andra 
aktörer, är vi med och gör detta projekt möjligt. Det finns olika 
uppfattningar om hur bra det är att skolungdomar placeras på 
”institutioner”. Det är naturligtvis bra för alla att få växa upp i sin 
familj och få vistas nära föräldrarna. Nu ser verkligheten ibland ut 
så att projekt som Home of Peace ger en start i livet, som man inte 
skulle ha fått på de platser man kommer ifrån. Ledaren för arbete i 
Bangladesh, Albert P Mridha, anser att en liknande start för honom 
betydde så mycket, att han vill ge en liknande möjlighet för de barn 
som växer upp i fattiga familjer idag. Barnen går i vanliga skolor, 
men på Home of Peace får de nödvändig hjälp att klara av 
studierna. Föräldrarna, som ibland inte kan läsa och skriva, kan inte 
hjälpa sina barn att klara studierna. De allmänna skolornas kvalitet 
håller inte alltid håller måttet, men det finns duktiga lärare på Home 
of Peace som ser till att barnen klarar sina studier. Morgonen börjar 
med andakt och så samlas man vid flaggan och sjunger 
nationalsången. Sedan går man antingen till skolan, eller till de 

klasser på området där man får sin stödundervisning. I en stor möteshall sitter många olika grupper på 
golvet, och från varje hörn hör man lärare undervisa och elever svara eller ställa frågor. På 
eftermiddagen får man hjälpa till med praktiska sysslor som att städa, eller odla grönsaker mm. När det 
är fritid, pågår det aktiviteter i alla hörn. En del spelar fotboll, andra sitter och spelar något spel. För dem 
som inte har så långt hem, finns möjligheter att ha regelbunden kontakt med familjen. För andra, som 
bor längre bort, blir kontakten begränsad till loven. För många är denna möjlighet en god start i livet och 
en del har gått vidare till högre studier och yrkesutbildning. En målsättning är att uppfostra ungdomarna 
till en ”icke korrumperad generation”. En god målsättning i ett av världens mest korrumperade länder.  
  
ETT FINT INITIATIV I CORONATIDER 

Rupok är son till ett par som jobbar på Home of Peace. Han läser 
på högskolan men driver också en liten afffärsverksamhet. Han ville 
personligen hjälpa eleverna på internatet pga. corona epidemin. 
Hans affärsinkomster är i första hand till för att finansiera  
studierna, men han köpte in ett parti med ansiktsmasker som han 
gav till barnen. Här delar han ut maskerna till eleverna, som håller 
avstånd till varandra, något som kanske inte är så lätt att hålla på i 
sovsalarna.  Rupoks initiativ gläder oss verkligen och det ger hopp 
för framtiden, när de unga, som växer upp, tar sådana initiativ och 
inte bara förväntar sig hjälp utifrån. 

 
Dina gåvor hjälper oss att hjälpa våra vänner i Indien och Bangladesh. Som vi redan nämnt, så 
pågår arbetet hela tiden.  Tillsammans med dig kan vi vara ett stöd för dem i denna situation. 
 
Med önskan om Guds välsignelse 

Evabritt och Tord Johansson 


