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För två år sedan besökte jag Nagpur som är en
av Indiens större städer.
Den ligger i landets geografiska mittpunkt och
kallas för ”Indiens hjärta”. Men betydelsen är
dubbel eftersom Nagpur
också är platsen där den
hindunationalistiska
rörelsen RSS har vuxit
fram och idag har sitt huvudkontor.
RSS bildades i Nagpur
1925 och har idag närmare 60 000 lokala grupper
spridda över hela landet.
Dessutom har det vuxit
fram ett nätverk av ”flera dussin” samverkande

LEDARE

organisationer,
vilket
innebär att RSS ideologi
numera har en närvaro i
varenda by i hela Indien.
På grund av sin extrema
agenda har RSS förbjudits att verka under fyra
olika perioder. Men organisationen har överlevt
och idag har dess politiska gren egen majoritet
i Indiens parlament. Sedan BJP kom till makten
2014 har situationen för
landets kristna förvärrats avsevärt!

na - men närmare Gud”.
Man predikade från bibelversen ”För mig är livet Kristus och döden en
vinst” (Fil. 1:21). Där stod
jag med mina trossyskon
i tillbedjan. Inte långt
därifrån hade RSS sitt
huvudkontor.

Peter Paulsson
Jag besökte Nagpur för
att medverka vid en kristen konferens. På podiet
fanns texten: ”Bortdriv-

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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INDIEN
1 juli

Be för kristna i Indien som får hjälp med biblar, undervisning, mat och juridiskt stöd. Be om vishet och flexibilitet
så att detta kan stärka kyrkan.
Job 28:20-28

2 juli

Antikonverteringslagar är nu införda i åtta delstater i Indien. Dessa lagar missbrukas ofta för att trakassera och
fängsla kristna. Be om uthållighet och beskydd, speciellt
för kristna med en hinduisk bakgrund.
Lukasevangeliet 18:1-8

3 juli

Under hösten 2018 blev fyrabarnspappan Unga Karma
bortförd och dödad av maoistiska naxaliter. Mordet skedde efter att folk från hans by anklagat honom för att ha
gett information till polisen om naxaliterna. Be för hans
hustru och barn som har lämnats ensamma utan en familjeförsörjare. Be att Gud ska ge dem det de behöver.
Psaltaren 146:5-10

4 juli

Be för pastor Sujit*, som har attackerats av hinduiska extremister och fått sin kyrka förstörd vid tre tillfällen. Trots
detta träffar han sin församling i hemlighet och hoppas
att en dag kunna återuppbygga sin kyrka.
Jesaja 26:3-4
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5 juli

Be för en pastor i norra Indien, som arresterades efter anklagelser om att han skulle ha tvingat andra att konvertera. Han är nu släppt mot borgen men står fortfarande
under polisövervakning. Be om beskydd för pastorn och
hans familj. En hinduisk extremistgrupp fortsätter att
hota pastorn.
Jesaja 41:10-13

6 juli

När Mamta* hade beslutat att följa Jesus anklagades hon
av hinduextremister för att ha påverkat andra hinduer att
konvertera till kristendomen. Be om beskydd för Mamta
och att Gud ska föra hela hennes familj till omvändelse.
1 Petrusbrevet 5:6-11

7 juli

Hinduiska extremister har blivit alltmer aggressiva i Indien. De agerar utifrån uppfattningen att man är indier
enbart om man också är hindu. Be att de kristna som har
en hinduisk bakgrund ska stå fasta i sin tro när de pressas
att återgå till hinduism.
Romarbrevet 8:14-18

8 juli

Under de senaste åren har tusentals kristna i Indien attackerats för sin tro. Be om beskydd och mod för Open
Doors lokala samarbetspartners som gör akutinsatser. De
tar stora risker när de hjälper våldsoffren med mat och
medicinsk hjälp.
Romarbrevet 8:31-39
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BANGLADESH
9 juli

Be för deltagarna i två seminarier som hålls under juli, ett
för lekmän och ett som är förföljelseförberedande. Be att
deltagarna ska bli uppmuntrade genom undervisningen
och att seminarierna får bli ett tillfälle för gemenskap och
bön. Be även om beskydd för alla deltagare som ska resa
till och från seminarierna.
Efesierbrevet 3:16-21

10 juli

Be för kristna ungdomar i Bangladesh som deltar i seminariet ”Ljus- och salt” i juli. Be att de får fördjupade kunskaper om Bibeln som de kan ta med sig som ledare i sina
respektive kyrkor. Be att ungdomarna får inspireras till
Kristus-centrerade liv som påverkar hela deras omgivning.
Filipperbrevet 1:9-11

11 juli

Be för deltagarna på ett tonårsläger som arrangeras under juli månad. Syftet med lägret är att hjälpa grupper och
kyrkor att bygga upp den yngre generationen till att bli
framtidens ledare. Ungdomar från olika kyrkor möts för
att förstå och lära sig mer om hur den kristna tron praktiseras inom olika samfund.
1 Timotheosbrevet 4:12

12 juli

Be för deltagarna i lärjungaträningen ”Annanna” samt
läs- och skrivkursen för vuxna. Under den här månaden
besöker ledarna deltagarna, be att besöken ska ge en bra
bild av hur kurserna fungerar, vad som kan förbättras och
hur utmaningarna ser ut. Be även för resorna dit och för
en bra kontakt med de kristna på plats.
Hebreerbrevet 10:22-25
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MYANMAR
13 juli

Be att kristna ungdomar i Myanmar ska skyddas mot de
stora drog- och alkoholproblemen i landet. Be att ungdomarna välsignas genom kurser som Open Doors samarbetspartners arrangerar, där deltagarna lär sig mer om
konsekvenserna av droger.
Psaltaren 1:1-3

14 juli

Tacka Gud för en samling där olika församlingsledare har
träffats för att be och äta mat tillsammans. Hittills har
många pastorer och kyrkomedlemmar varit tydligt åtskilda genom sina olika samfund, men genom samlingen har
ledarna ett forum där de kan samtala och be för varandra.
1 Petrusbrevet 1:22-25

15 juli

Myanmar plågas av inbördeskrig och uppror i nästan alla
delstaterna i landet. Många har fått lämna sina hem och
är traumatiserade på grund av inbördeskriget. Be för fred
och försoning i landet.
Jesaja 45:22-25

16 juli

Det är en stor kamp kring ledarträning, vilket även våra
ledare kände av när de åkte dit. Tacka Herren för hans
trofasthet, ledning och försyn. Be om fortsatt beskydd för
deltagarna och ledarna som undervisar.
Efesierbrevet 6:10-18
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IRAK
17 juli

Be att de kristna i Bagdad ska förbli starka i tron. Militanta grupper på gatorna sprider rädsla och panik bland invånarna, och skapar ett samhälle som inte kan garantera
medborgarnas trygghet. För några månader sedan knivhöggs en kristen person till döds. Be om fred och beskydd
av invånarna i Bagdad.
Psaltaren 22:20-25

18 juli

Be att Iraks ledare i första hand ser till befolkningens behov av långsiktig trygghet och en grundläggande tro på
landets möjligheter.
Jeremia 22:13-17

19 juli

Be att Guds Rike blir känt för allt fler människor i Irak. Be
att kristen litteratur ska bli tillgänglig på kurdiska. Be för
översättarna och andra i kyrkan som arbetar med detta
projekt.
Habackuk 3:2

20 juli

Be om hopp bland kristna, så att de beslutar sig för att
stanna i sitt land. Tacka Herren för alla kristna som lägger ner hela sin själ i återuppbyggandet av sina byar och
städer, för att den kristna kyrkan ska leva vidare i landet.
Psaltaren 25:1-10
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RYSSLAND
21 juli

Be om beskydd och uthållighet för församlingarna på
Krim-halvön som utsätts för stort tryck, bland annat i
form av krav på omregistrering.
Psaltaren 138

22 juli

Be för kristna med muslimsk bakgrund, som bor i områden med muslimsk majoritet. Denna grupp drabbas hårdast av förföljelsen.
Psaltaren 111

23 juli

Be att politiska ledare på olika nivåer ska få möta kärleken
från Kristus. Be att de ska börja behandla utsatta kristna
grupper på ett rättfärdigt sätt.
5 Mosebok 1:16-17a
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MEXIKO
24 juli

Be om beskydd och styrka för kristna bland ursprungsbefolkningen, samt för de kristna som lever på landsbygden.
De utsätts för utfrysning, våld och utpressning.
Psaltaren 140

25 juli

Be att de kristna som nekas tillgång till grundläggande
samhällsservice ska få hjälp. Be för de kristna som har
tvingats att lämna sina hem.
Psaltaren 146

26 juli

Mexiko är ett av världens mest våldsamma länder. Be om
psykiskt och fysiskt beskydd för de kristna som lever i landet.
Psaltaren 147:1-11

”MEN DE SOM HOPPAS PÅ HERREN
FÅR NY KRAFT, DE LYFTER MED VINGAR
SOM ÖRNAR. DE SPRINGER UTAN ATT MATTAS,
DE VANDRAR UTAN ATT BLI TRÖTTA.”
JESAJA 40:31

Foto: Pexels PixaBay.com
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27 juli

Det finns många bevis för att de mänskliga rättigheterna,
inklusive religionsfrihet, kränks i Sudan. Be om en förändring som leder till större frihet för folket i allmänhet
och för de kristna i landet i synnerhet. Be om vishet för
det internationella samfundet i kontakterna med Sudan.
Be att kyrkan förblir modig i kampen mot orättvisor och
att många kommer till tro.
Psaltaren 41:2-4

28 juli

Be för barnen i de kristna familjerna i Sudan. De trakasseras ofta i skolan och på lekplatser på grund av sina föräldrars tro.
Ordspråksboken 14:26-27

29 juli

Be för de kristna som arresterades vid en av flygplatserna i
landet, när de smugglade in kristen litteratur. Gruppen bestod av kristna från Ryssland, Kazakstan och andra länder
i Centralasien. Några av de gripna släpptes senare, medan
andra fortfarande är anhållna. De gripna kommer antagligen att bötfällas och i värsta fall dömas till fängelse.
Matteusevangeliet 10:16-20

30 juli

Be för pastorer som leder underjordiska församlingar och
be för kristna konvertiter med muslimsk bakgrund. De
lever i allt större otrygghet i takt med att restriktionerna
blir tuffare.
Judasbrevet 1:24-25

31 juli

Be för Open Doors Indienrapport som släpptes i slutet på
mars. Be att analysen av de kristnas situation i Indien får
påverka makthavare och beslutsfattare här i Sverige.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17

12

BÖNEKALENDER | JULI 2019

SUDAN

KAZAKSTAN

Vi är
också
indier
SVERIGE
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VI VILL NÅ SVERIGES REGERING
Vi tror att bön kan förändra historiens gång. Därför är en
viktig del i vårt arbete här i Sverige att berätta om den
förföljda kyrkan, så att allt fler kristna börjar be för sina
förföljda syskon.
Vi gör det till exempel genom att hålla möten i kyrkor,
bibelskolor och föreningar. Två av de anställda på Open
Doors Sverigekontor arbetar heltid med att resa runt och
informera om situationen för kristna i andra länder. Utöver det finns även 14 presentatörer som håller möten.
Och arbetet bär frukt! Intresset och engagemanget
växer, antalet bönepartners (de som får vårt magasin)
ökar stadigt, precis som antalet följare på Facebook och
Instagram. Tack vare din gåva och dina böner är det här
möjligt.
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GE EN GÅVA

Foto: trolvag commons.wikimedia.org

Open Doors Sveriges arbete handlar även om att skapa
opinion inom området mänskliga rättigheter och förföljda kristna. Bland annat bjöd vi in John Samuel från Indien
i våras, för att han skulle hålla i ett riksdagsseminarium i
samband med att rapporten ”Vi är också indier” släpptes.
Målet är att Sveriges regering tar upp rapporten i sina relationer med Indien, så att de förstår att vi vet vad som
pågår.
Tack för ditt stöd, till vårt arbete här i Sverige och runt om
i världen.
Gud välsigne dig!
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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING A

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Betalningsmottagare

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

Till bankgironr

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

yy Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
yy Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
yy Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

POSTTIDNING
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Open Doors Sverige
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54
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www.open-doors.se

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige

