Nyhetsbrev
Maj 2021
Indien

Kära Vänner och
Understödjare!
Genom svenska media känner vi till att Indien nu
drabbats hårt av Covid-19. Det kom ett gripande brev
från missionsföreståndaren i HCC Hindustani
Covenant Church i Indien. HCC har sitt ursprung i
Svenska Missionskyrkan, numera Equmeniakyrkan.
Stiftelsen Brödet har också samarbetat en hel del med
HCC och delbekostat sjukhusutrustning, skolor m.m.
Här följer biskopens brev:
Med stor ångest i hjärtat vill vi meddela att våra
kyrkliga ledare, pastorer och församlingsmedlemmar
rycks bort från oss för alltid – anledningen är Covid19. Idag dog en äldre pastor, Sudan Kodolikar. Vi
kan inte gråta längre, tårarna i våra ögon har torkat
upp helt. HCC går igenom en tuff tid.
Jag gör de sista ritualerna för dem, den ena efter
den andra, på vilka jag tidigare lagt mina händer för
att ordinera dem till tjänst. Ingen vill uppleva dessa
dagar. Våra hjärtan är helt trasiga, vi krossas inuti.
Det är inte slut där. Deras änkor och faderlösa
barn vänder sig till kyrkan med hopp om ett svar. De
Indien är hårt drabbat av Covid-19 nu – ju mörkare färg ju värre
frågar om och om igen, vad ska vi göra nu? Vart ska
vi ta vägen? Var ska vi bo nu? Deras frågor är smärtsamt sanna, för nu måste de lämna prästbostaden där
de bott till dags dato. Det finns ingen pension efter den bortgångnes tjänst, som kan lösa frågan om deras
fortsatta överlevnad. Detta är nu ett stort ansvar som vi måste behandla med medkänsla. Kyrkan måste ta
några stadiga steg för deras rehabilitering.
Det är inte heller allt. Nu uppstår behovet att utse nya präster i de församlingar, där pastorerna och
kyrkans ledare gått bort. Och det gäller för oss att utse goda pastorer i denna nödsituation. Det är en stor
uppgift som vilar på våra axlar.
Vi har också förlorat församlingsmedlemmar och ungdomar som hade tagit på sig olika ansvarsområden
inom HCC:s olika församlingar. Var med oss i bön om att nya människor träder fram och tar ansvar och
be för familjerna så att Herren Jesus Kristus kan trösta dem i denna tid av sorg. Tänk också på HCC så
kyrkan kan utföra de oundvikliga uppgifter som vilar på dess axlar.
Hälsningar från Hindustani Covenant Church, Indien, Steven C.David.
Equmeniakyrkan bidrar med 100.000 kr till HCC som stöd till en fond för
personalen. Stiftelsen Brödet kanske kan hjälpa till så de faderlösa barnen
kan få sin skolgång betald under det kommande skolåret. Hjälp oss gärna
med en extra gåva. Och nu har Hans Hammarfors som sköter vår hemsida
ordnat med en QR-kod, så har Du en modern mobiltelefon så finns det ett
enkelt och snabbt sätt att ge en gåva.

Hälsningar från Stiftelsen Brödet
och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger
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