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Vi lever i tiden efter påsk. Just nu gör vi det enligt almanackan, men som kristna gör vi det alltid.
Det handlar om att leva med den uppståndne och med alla de konsekvenser som det för med sig.
I Joh 21:4 kan vi läsa: När morgonen kom stod Jesus där på stranden, men lärjungarna förstod
inte att det var han. Det dröjde inte så länge förrän det gick upp för dem att det var Jesus. När det
blev morgon stod han där. En ny dag, en fortsättning, och ett konkret bevis på hans närvaro.
Tillsammans med Jesus kommer det alltid en ny morgondag, tillsammans med Jesus finns det
alltid en fortsättning. Den hälsningen vill vi ge dig för ditt personliga liv och din vardag. Den
hälsningen ger Herren oss också tillsammans, när det gäller det viktiga uppdrag som Mission
Barnabas står i. Just nu är vi starkt berörda av det som sker i Ukraina, och av alla som drabbats
hårt. Låt oss stå med det ukrainska folket i förbön och praktisk hjälp. Låt oss be om att allt detta
hemska snart ska ta slut. Samtidigt är det en utmaning för oss alla att inte glömma dem som
lever i ständig utsatthet, och som vi i Mission Barnabas har möjlighet att ge en hjälpande hand.
VATTENBUFFLAR
För 14 år sedan besökte Tord och Larserik
Freiman staden Vijayawada i Andhra Pradesh i
Indien. Två år tidigare hade vi fått en inbjudan
från en församlingsrörelse som vi inte visste
något om. Att- vi överhuvudtaget funderade på att
säga ja till inbjudan, berodde på att vi en tid anat
att Gud skulle öppna en dörr till att betjäna
trossyskon i just Andhra Pradesh. För att inte
Barnhemsbarn och bufflarna
”köpa grisen i säck” sökte vi efter referenser som
kände till vännerna. När vi tyckte att vi fått den
kunskap vi behövde, kom vi till Vijayawada för
några dagars pastorsseminarier. Vi mötte en ung
ledare, pastor Prabhuvaram, som stod i spetsen
för en rörelse och en organisation som hans far
en gång startat. Numera heter organisationen
The Way Mission. Efter detta har vi gjort många
besök där, lärt känna församlingsarbetet,
Flickornas rum
pastorerna, och den sociala verksamhet som
man bedriver. Det finns bl.a. ett barnhem en bit
utanför staden. För flera år sedan presenterade
man ett behov av att kunna ha några
vattenbufflar, som kan förse barnhemmet med
mjölk. I samband med vårt årsmöte i februari
beslutade vi att ge dem möjlighet att skaffa denna
resurs. Pastor Prabhuvaram berättar om
verksamheten som också innefattar hem för
Änkor och åldringar
änkor och åldringar:
Vi är oerhört tacksamma för att ni hjälpt oss att köpa vattenbufflar, som nu förser vårt barnhem utanför
Vijayawada med mjölk. Jag vill berätta lite för er om våra barnhem och hem för änkor och gamla. Våra
barnhem ger stöd och skydd åt 300 föräldralösa barn, och barn som annars skulle ha levt på gatan.
Arbetet leds av 4 föreståndare med ansvar för varsitt hem. Varje barn får möjlighet till en trygg miljö med
både inomhus och utomhus aktiviteter. De får också utbildning och allt som behövs i samband med
detta. Varför behövs denna verksamhet? Orsaken är att barnen tillhör den grupp som kallas ”kastlös”
eller ”oberörbar”. Det är inte ovanligt att föräldrar är så fattiga att de känner sig tvingade att sälja eller ge
bort sina barn som slavar. Vi har räddat hundratals barn från sex-slaveri. Många gånger är flickor
oönskade och en del dödas. Många barn överges på järnvägsstationer och busstationer. Många gånger
har barn och föräldrar skilts åt genom olyckor, naturkatastrofer, t.ex. tsunamin och också genom olika
former av missbruk. Många som räddar barn i utsatta situationer brukar lämna dem till barnhem och

liknande institutioner. Men vi arbetar inte på det sättet. När vi tar hand om och räddar barn, är vårt mål
alltid att försöka hitta och återförena barnen med föräldrarna, om vi kan hitta dem. Om det inte lyckas, så
tar vi hand om dem och ser till att de får mat, utbildning, och den omsorg som de borde ha fått i en familj.
Vi tar också hand om 150 änkor och gamla som behöver mat, husrum, och medicinsk vård. Allt detta gör
att vi har ständiga ekonomiska behov. Vi tackar er alla och ber för er. Pastor Prabhuvaram
VÅRA INDISKA MEDARBETARE BEHÖVER VÅRA FÖRBÖNER
För 8 år sedan gav Mission Barnabas stöd till 10 pastorer, så att de
kunde ägna så mycket tid som möjligt åt evangeliskt arbete. Det
personliga stödet var tidsbegränsat till 4 år. Vi förlängde tiden ett år.
Sedan 3 år tillbaka har vi gett organisationen verksamhetsstöd, så att
pastorerna har fått resurser för arbetet, t.ex. en motorcykel, resurser
till evangelisation och även kyrkbyggen. Just nu börjar man kunna
återgå till mer normala rutiner då samhället inte längre är nedstängt.
Samtidigt kämpar man med att kunna samla folket igen. Många har
varit rädda för att komma till större samlingar. Pastorerna samlas till
konferenser där man får undervisning och uppmuntran att fortsätta
arbetet. Vi har redan berättat om det motstånd som man mer och mer
möter. I en församling blev nyligen deltagarna utsatta för
stenkastning, och hindunationalister försöker hindra kyrkbyggen. Men
på flera platser har man kunnat bygga kyrkor med hjälp av det stöd
som man får från Mission Barnabas. Nyligen ordnade flera pastorer
kampanjmöten på 4 platser, och det ledde till att 23 personer tog emot
Jesus och 2 blev döpta. Våra medarbetare därute brinner för att
kunna nå så många som möjligt med evangeliet. Vi kan hjälpa dem
med resurser och förböner.

Kyrkbygge

Gatumöte

NÖDHJÄLP TILL FAMILJER I BANGLADESH

När pandemin bröt ut fick många fattiga i Indien och Bangladesh stora svårigheter att försörja sig med
det allra nödvändigaste. När samhällena stängde ner förlorade miljontals fattiga, som var daglönare,
möjlighet till arbete och inkomst. Problemet har fortsatt och som en följd av hela situationen har priset på
dagligvaror stigit kraftigt. När det inte finns några marginaler att ta av uppstår stora problem. Under
denna tid har vi kunnat hjälpa hundratals familjer att klara livhanken. Här får vi en liten rapport:
Genom generösa gåvor från Mission Barnabas givare, har vi kunnat hjälpa många familjer i olika byar
här i distriktet. Det är en välsignelse från vår Gud att vi, mitt under de svårigheter som de senaste två
åren drabbat många fattiga familjer, har fått ta emot hjälp som vi kunnat ge vidare. Barnen på Home of
Peace kommer från fattiga behövande familjer. De flesta föräldrarna är daglönare och har vanligtvis inga
reserver att ta ifrån. Ni kan själva förstå hur svårt det måste vara, när priset på alla livsnödvändiga varor
har fördubblats. Det är verkligen en kamp för att överleva. Hjälpen vi fått har gjort att vi kunnat bistå 212
familjer under mars och april. Varje familj har fått följande: 5 kg ris, 2 kg salt, 12 kg potatis, och ett
vitkålshuvud. Vi tackar Gud för alla som bidragit till detta och vi ber om att Gud ska hjälpa och välsigna.
Taposi Gomes, Home of Peace
Så vill vi säga varmt tack till er alla som står med oss och våra medarbetare i Indien och
Bangladesh, i detta viktiga missionsarbete som handlar om att nå de onådda med evangeliet, och
att lindra nöd och hjälpa människor ut ur fattigdom. Vi ser fram emot fortsatt stöd och samarbete.
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