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Indien har förändrats
dramatiskt de senaste
tjugo åren. Men förändringen har föregåtts av
en långsam process som
pågått i närmare hundra
år. Ideologiska läror har
undan för undan flyttat
fram sina positioner och
sakta men säkert förändrat landet inifrån. Likt
en simmande groda i en
gryta som sakta värms
upp, har en stor del av
Indiens befolkning successivt anammat en
världsbild och en politisk
inriktning som aldrig
hade accepterats om den
kommit plötsligt. Bland
annat har attityden mot
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anhängare av andra
religioner än hinduismen blivit allt mindre
tolerant. Idag har landets hindu-nationalister
kommit så långt att man
har egen majoritet i parlamentet. Följden är att
landets religiösa minoriteter, däribland 66 miljoner kristna, har blivit en
måltavla för angrepp i
sitt eget land.
Kristendomen har funnits i Indien i 2000 år
men hotas alltmer av
kraftiga begränsningar.
Jag läser regelbundet rapporter om hur situationen successivt förvärras

och hur desperationen
växer bland landets kristna. Denna dramatiska
scenförändringen tvingar oss som bedjare att
lyfta upp våra indiska
trossyskon i förbön. Vi
kan vara med och påverka utvecklingen!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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INDIEN
1 september

I samband med att Indiens coronarestriktioner lättade
något i början av sommaren ökade antalet dödsfall och
antalet smittade i covid-19. Landets ekonomi är hårt drabbad och många människor kämpar för att kunna försörja
sig. Be för landets ledare, i arbetet med att få ekonomin på
fötter igen. Be om Guds helande för Indien.
Matteusevangeliet 14:14-21

2 september

Efter att restriktionerna börjat släppa gör sig en del församlingar redo att samlas till gudstjänst igen. Be att de
kristna ska kunna anpassa samlingarna efter myndigheternas riktlinjer, inte bara för medlemmarnas säkerhet
utan även för att undvika anklagelser om att bryta mot
reglerna.
Matteusevangeliet 10:16

3 september

Fortsätt att be för pastorer och andra församlingsmedarbetare, som helt har förlorat sin inkomst i samband
med coronapandemin. Be att Gud ska försörja dem.
Markusevangeliet 10:28-31

4 september

Be för Daniel*, som är pastor. På grund av sin kristna tro
utsattes han för en grov misshandel av hinduextremister.
Efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning är Daniel
nu utskriven. Be att han ska bli helt återställd.
2 Korintierbrevet 1:8-11
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5 september

Be för en församling som håller på att bygga ut sin kyrka.
För en tid sedan kontaktades församlingens pastor Vinod*
av hinduextremister, som hotade att riva kyrkan om inte
ombyggnationen slutade omedelbart. De försökte även att
ge sig på pastorn fysiskt. Be att byggnadsarbetet, som nu
står stilla, ska kunna återupptas.
Nehemja 4:7-9

6 september

Be för en grupp kristna som diskrimineras i sin by. Gruppen, som består av 15 familjer, riskerar att uteslutas ur byn
om de inte återgår till sin gamla tro. Be att de kristna håller fast vid sin tro på Jesus. Be även att Gud ska förändra
bybornas hjärtan, så att de kristna familjerna får stanna.
Psaltaren 80:7-8

7 september

En kyrka, som var stängd på grund av coronarestriktioner, brändes nyligen ner av lokala hinduextremister. Hela
byggnaden och allt som fanns i den totalförstördes i branden. Be för församlingsledaren Ruben* och de andra församlingsmedlemmarna. Be att de ska få tag på en ny lokal
där de kan fira gudstjänst när pandemin är över.
1 Krönikeboken 17:25-27

8 september

Be för människorna i delstaten Assam i nordöstra Indien,
som har drabbats hårt av översvämningar i år. Be speciellt
för våra kristna syskon i de utsatta byarna. Be om styrka i
en redan pressad situation.
Jesaja 35:3-4
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NIGERIA
9 september

Be för dem som förlorade någon anhörig i attackerna mot
kristna i Kajuru i april, då 27 människor dödades. Be att de
ska bäras av kärleken i Jesus Kristus, mitt i sorgen.
2 Korintierbrevet 1:5

10 september

Be om vishet och styrka för pastorerna som arbetar i de
våldsdrabbade områdena i Nigeria. Många av de kristna
lever ofta under mycket tuffa omständigheter. Be att Open
Doors träning och sociala projekt ska stärka kyrkan och
hjälpa kristna att leva i kärlek till Gud och till sina grannar.
Romarbrevet 12:17-21

11 september

Be för Charity, som deltar i Open Doors traumabehandling efter att ha varit kidnappad av Boko Haram. I somras
hamnade hon i ett nytt trauma då hennes make dog på
grund av sjukdom. Charity är nu ensam med parets sex
barn i ett läger för internflyktingar. Be om Guds omsorg
och beskydd över henne och barnen.
Psaltaren 44:23-27

12 september

Sarim* är en 28-årig man från nordöstra Nigeria. För två
år sedan blev han kristen, vilket kom som en chock för
hans familj och grannar. Sarim utsattes för mordförsök
av både sin pappa och en grupp unga bybor. ”Nu kan jag
inte avsluta min utbildning, men jag vet att Gud räddade
mitt liv av en anledning”, säger han. Be att Sarim får uppleva Guds omsorg i sitt liv.
Lukasevangeliet 12:49-53

13 september

David* är 20 år och kommer från en muslimsk fulanikultur i norra Nigeria. När hans familj fick höra att David
hade blivit kristen höll de honom inspärrad och misshandlade honom. Kort därefter flydde han och fick hjälp
av några vänner till ett annat boende. Be för Davids fortsatta vandring med Jesus och att han klarar av vardagen.
Psaltaren 25:19-21
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IRAK
14 september

I Bibeln kan vi läsa om inspirerande gudsmän från Irak,
som till exempel Abraham och Nahum. Be för landets nutida troshjältar, som håller fast vid Jesus och fortsätter
utmana omgivningen trots motstånd. Be speciellt för en
man som helt saknar ekonomiska resurser, men brinner
för att se sitt land förvandlat. Be även för en kvinna, som
arbetar hårt för Guds rike.
1 Korintierbrevet 15:58

15 september

Be för en kristen man som satt i fängelse för några år sedan. Fängelsevistelsen fick honom att ta ett tydligt ansvar
som ledare i sin församling när han blev frisläppt och han
har tagit sin kristna tro på stort allvar sedan dess. Be för
mannen och hela hans familj.
Filipperbrevet 2:19-22

16 september

Be att Gud ska kalla kristna ledare i Irak, som visar med
sitt liv och inte med tomma ord vad tron handlar om. Be
att kristna ska få göra skillnad i sina samhällen där de bor.
Be om hopp och styrka för de som på olika sätt finns med
i återuppbyggnaden av landet.
1 Tessalonikerbrevet 1:2-10
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SÖDRA FILIPPINERNA
17 september

Be för en samling för kristna med muslimsk bakgrund.
Be om beskydd för deltagarnas resor, då det fortfarande
råder restriktioner med anledning av corona. Be att samlingen ska hjälpa deltagarna att växa i enhet.
Johannesevangeliet 20:19-23

18 september

Be för en lärjungaträning för ungdomar som anordnas i
september. Be för pastorsparet som leder träningen och be
för de 16 deltagarna, som kommer från olika stammar. Be
att ungdomarna ska växa i tro och förståelse av vem Gud
är.
Psaltaren 110:1-3

19 september

Projektet Kaholatan är ett utbildningsprogram inom vävteknik för kristna kvinnor, så att de kan skapa sig en inkomst. Kaholatan betyder ”hopp” på det lokala språket - be
att projektet får ge hopp till deltagarna.
2 Tessalonikerbrevet 2:16-17
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SYRIEN
20 september

På grund av reserestriktioner i samband med coronapandemin har kursledare utifrån inte kunnat närvara vid
lärjunga- och ledarskapsträning. Men istället har framför
allt kvinnogrupperna använt sig av digitala utbildningar,
vilket är ett tacksägelseämne. Be att de digitala kurserna ska utvecklas ännu mer och ge positivt resultat, trots
omständigheterna.
Uppenbarelseboken 14:6-7

21 september

Efter ett långvarigt krig är sjukvårdssystemet undermåligt
och Syrien är mycket utsatt om spridningen av covid-19
fortsätter att öka i landet. Be om beskydd för befolkningen, och om ledning för regeringen så att arbetet för att
stoppa spridningen blir effektivt.
Matteusevangeliet 12:18-21

22 september

Be om ett hopp om en ljusare framtid. Be att skolbarn ska
kunna återvända till skolan, och att de inte ska behöva gå
hungriga. Be för varje person i Syrien som fortfarande tror
att det är möjligt att skapa sig en framtid här. Be speciellt
för landets kristna, att de får vara en viktig del i människors tro på ett liv i Syrien och återuppbyggnaden av landet.
Jeremia 29:11-13

23 september

Be för Najwa, en kvinna i 50-årsåldern. När hon blev kristen slängde hennes syster ut henne från hemmet, och sa
att hon bara var välkommen tillbaka om hon aldrig sätter
sin fot i en kyrka igen. Be om frid för Najwa, trots svåra
omständigheter.
Johannesevangeliet 16:1-4
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ARABISKA HALVÖN
24 september

SAUDIARABIEN

Butrus är en saudisk man som för ett år sedan, efter flera
års samtal med olika kristna, kom till tro på Jesus. Nyligen lät han döpa sig, vilket för kristna med muslimsk
bakgrund är ett tydligt uttryck för att det inte finns någon
återvändo. Tacka Gud för beslutet som Butrus har tagit
och be för hans andliga mognad.
Markusevangeliet 8:34-35

25 september
På den arabiska halvön lever många kristna med muslimsk bakgrund ut sin tro i hemlighet och de är ofta isolerade från andra kristna. Be att de ska få kontakt med
varandra, eftersom gemenskapen är viktig för att växa i
tron. Be att hela familjer tillsammans ska komma till tro
på Kristus.
Malaki 3:16-18

26 september

BAHRAIN

Tacka Gud för vad Han gör i Bahrain. Be att det ska finnas en stark längtan hos de som är nykristna att läsa Guds
ord, det gör det lättare att hålla fast vid tron om de möter
förföljelse.
Psaltaren 119:89-95 + 105

27 september

JEMEN

Jemen befinner sig i en humanitär kris. Miljoner
människor lever på gränsen till svält, och spridningen
av kolera och covid-19 ökar i landet. Be för våra kristna
bröder och systrar, som själva har svårt att försörja sina
familjer. Be att församlingar ska få sprida hopp och uppmuntran till både sina medlemmar och till omgivningen,
mitt i de tuffa omständigheterna.
Psaltaren 119:169-176
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KENYA
28 september

Be för Miriam, vars man dödades av den islamistiska
gruppen Al Shabaab hösten 2018. För att kunna avsluta
sin yrkesutbildning och klara av att försörja sig och sonen
Steve, fyra år, har Miriam fått hjälp av Open Doors. Be om
Guds välsignelse för Miriam och hennes son.
Psaltaren 68:5-7

29 september

Be för Aysha och hennes familj. Aysha blev av med jobbet
när hennes chef upptäckte att hon var kristen. Hon och
hennes man får nu kämpa för att kunna försörja sina tre
barn. Be att de ska kunna dela Jesu kärlek med omgivningen, även när det kostar på.
1 Korintierbrevet 4:11-13

SVERIGE
30 september

Be för Open Doors inspiratörer och presentatörer som,
normalt sett besöker församlingar och olika grupper för
att berätta om den förföljda kyrkan. På grund av pandemin är det inte möjligt att besöka församlingar. Be om vishet och Guds vägledning framåt.
Efesierbrevet 6:10-20
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VIJAY

ÄR EN AV
SIFFRORNA

Open Doors siffror för det första kvartalet 2020 talar sitt
tydliga språk, förföljelsen mot kristna i Indien är fortfarande mycket allvarlig. Under årets första tre månader
attackerades 594 kristna fysiskt på grund av sin tro. Bland
dem fanns 139 barn. Många kristna lever dock isolerat och
mörkertalet är stort, eftersom det bara är förstahandsinformation till Open Doors samarbetspartners som tas
med i statistiken.
Vijays* fall tillhör dem som kom till Open Doors kännedom. Han tog emot Jesus efter att en släkting delade
evangeliet med honom, vilket inte uppskattades av Vijays
familj. De misshandlade Vijay och uppmanade honom sedan att lämna hemmet. Han stannade dock kvar, men blev
helt utfryst, utan mat och förnödenheter. När Open Doors
fick höra talas om Vijay fick han hjälp med mat och kläder, så att han skulle klara sig några månader.
Var och en av siffrorna i statistiken representerar en
människa, som på något sätt har råkat illa ut på grund av
sin kristna tro. Genom ditt stöd och dina förböner kan vi,
som del i samma kropp, med hjälp av Open Doors lokala
kontakter möta våra utsatta syskon runt om i världen.
Gud välsigne dig!

*Namnet och bilden
är ändrat
av säkerhetsskäl

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Jag vill stödja mina förföljda syskon!

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr
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2009
MAF:s ambulansflyg!

Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
y
y
y
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Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09
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Open Doors Sverige
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54

www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
opendoorssverige.podbean.com

Skul
över
B

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än säker landningsbana utan betande getter eller
två timmar.
andra hinder på banan, berättar David Nordlan– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
der.
September
2020
är med och hjälper till att återställa den enkla
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
POSTTIDNING
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Idrottsvägen 16
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 32 Örebro

David Nordlander

MAF Sweden

Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan medel
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping
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Tack för din gå

