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1 juli

I Indien blir uppfattningen att landet
är en hinduisk stat, där kristna inte
hör hemma, allt vanligare. Men den indiska konstitutionen slår fast att ”alla
människor har samma rätt till samvetsfrihet och att fritt bekänna, utöva och
sprida religion”. Be om styrka för dem
som arbetar för att skydda religionsfriheten i Indien. Be om mod för Indiens
kristna att stå upp för sina rättigheter.
Lågutbildade kristna saknar ofta kunskap om sin konstitutionella rätt att
praktisera sin tro.
Apostlagärningarna 10:34-35

2 juli

I Indien finns bilden av kristendomen
som en utländsk religion. Men faktum
är att kristen tro antagligen har funnits
i landet ända sedan det första århundradet. Enligt traditionen spreds kristendom till Indien av aposteln Tomas. Han
ska ha rest till södra Indien, där det än
i dag finns så kallade Tomaskristna. Be
att kristna inte ska känna sig som främlingar i Indien, utan känna en stark tillhörighet utifrån att deras tro funnits i
landet under så pass lång tid. Tacka Gud
för att han har en plan för varje land,
ända sedan tidernas begynnelse.
Första Mosebok 22:18

3 juli

Antikonverteringslagar är ett återkommande begrepp när Indien kommer
på tal. Lagarna handlar om att det är
förbjudet att tvinga någon, eller muta
någon, till att konvertera i de delstater
som de tillämpas. Men ofta missbrukas
dessa och används bland annat för att
trakassera kristna som deltar i gudstjänster och bönemöten. Extremister
menar då att dessa möten används för
att tvinga folk att konvertera till kris-

tendom. Be att lagarna tas bort, eller att
tillämpningen av dem förändras.
Romarbrevet 10:9

4 juli

Hindutva-ideologin sprids av hinduextremister i Indien. De menar att bara
indiska religioner, som till exempel hinduism, buddhism, och sikhism, kan anses vara ”sant” indiska. Detta till skillnad
mot religiösa minoriteter som kristendom och islam, som anses ha sin lojalitet utanför Indien. Kristna själva ser sig
dock som precis lika indiska som sina
hinduiska grannar, och arbetar ofta för
att betjäna de samhällen som de finns i.
Be att de kristna ska få vara till välsignelse för landet och att Indien i sin tur ska få
vara till välsignelse för de kristna.
Jeremia 29:7

5 juli

Kristna anklagas ibland för att muta
fattiga indier för att de ska konvertera.
Detta beror på att många av dem som
blir kristna är fattiga och lågutbildade.
Men enligt Open Doors lokala partners
söker sig människor till Jesus efter att
ha blivit mirakulöst helade och upplevt
andlig frid. Tacka Gud för det Han gör
bland människor i Indien. Be speciellt
för de kristna som anklagas för att betala
människor för att de ska konvertera. Be
om beskydd för dem som vågar dela sin
tro på Jesus, trots de risker det innebär.
Psaltaren 30:2

6 juli

I tio delstater i Indien finns det särskilt
anvisade områden, där majoriteten av
befolkningen tillhör olika ursprungsbefolkningar. Alla byar i dessa områden
måste ha ett så kallat ”Gram Sabha”, ett
styrande byråd. Byrådets uppgift är att
bevaka stammens intressen, lösa tvister
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och se till att folkets kultur och traditioner bevaras. Det händer att Gram Sabha
hindrar kristna byinvånare att utöva
sin tro, trots att de enligt konstitutionen
har rätt att bli kristna. Be för kristna
med stambakgrund i Indien som möter
motstånd och diskriminering för att de
har valt att lämna stamreligionen. Be att
lagar som är till för att skydda och bevara ursprungskulturer inte ska missbrukas för att förfölja kristna.
Psaltaren 6:4

7 juli

För flera år sedan uttalades ett mål från
en ledare för inom en stor hinduextremistisk grupp, att ”det inte skulle finnas några kristna kvar i Indien i slutet
av 2021”. Visionen har onekligen fått
spridning, om man ser till den växande
förföljelsen mot kristna. Men samtidigt
visar de kristna i landet på en kyrka
som inte låter sig krossas, när de med
stort mod håller fast vid sin tro på Jesus
trots att de möter både diskriminering
och våld. Tacka Gud för deras tro. Be om
beskydd och styrka. Be om Guds ledning
för Open Doors samarbetspartners i Indien, så att de når de kristna som är i
stort behov av stöd.
Filipperbrevet 1:21

8 juli

Under några dagar framöver kommer
vi att be om beskydd, styrka och vila för
kristna som utsätts för våld och diskriminering. Be speciellt i dag för Vinita,
hennes make och deras ettåriga dotter.
Ända sedan de blev kristna har de trakasserats av omgivningen. Nyligen eskalerade det och övergick till våld, när hinduextremister trängde sig in familjens hem
och bland annat slängde den lilla flickan
i golvet. Vinita och flera andra fick allvarliga skador som krävde sjukhusvård,
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medan flickan klarade sig undan med
skrapsår på benen. Hoten mot familjen
kvarstår och Vinita och hennes man är
rädda att det ska hända något igen.
Psaltaren 32:7

9 juli

Be för församlingsledaren Gaurav. Efter att ha fortsatt dela evangeliet, trots
protester från extremister och andra
bybor, anklagades han för att ha försökt lura människor till att bli kristna. Gaurav fängslades i fyra månader
tillsammans med två vänner. Därefter
tog det tre år innan de lyckades bevisa
att de var oskyldiga.
Tacka Gud för att de till slut blev frikända. Be om fortsatt beskydd och välsignelse över dem och deras familjer.
Be även för kristna som just nu sitter
fängslade i Indien. Be om styrka och
uppmuntran.
Johannesevangeliet 8:36

10 juli

Be för 16-åriga Aditi och hennes familj.
De är fattiga och har tidigare fått hjälp
av sina släktingar, då de levde i ett storhushåll. Men när Aditi och hennes familj blev kristna vill ingen hjälpa dem
längre. Hennes pappa hade till och med
svårt att hitta dagarbetare till skördearbetet, då ingen vill befatta sig med Aditis familj efter konverteringen. Ett tag
var Aditi på väg att ge upp sina studier,
eftersom familjen inte kunde betala för
dem längre, men tack vare stöd från
Open Doors samarbetspartner kunde
hon fortsätta. Be om Guds välsignelse
över Aditis studier. Be att Gud ska mätta familjens behov på olika sätt.
Psaltaren 34:19

11 juli

Suraj leder en församling med cirka 200
medlemmar. Sedan kyrkan startades
för några år sedan har han övervakats
av hinduiska extremister. En dag när
Suraj besökte en närliggande by passade extremisterna på att föra iväg honom
och sedan misshandla honom i flera
timmar. Suraj blev allvarligt skadad,
men lyckades ta sig tillbaka hem. Han
fick senare hjälp av en vän att ta sig till
sjukhus. Be om fortsatt helande för Suraj och om beskydd för honom och hans
familj. Be att Gud ska dra förföljarna till
sig och förändra deras hjärtan.
Psaltaren 25:20

12 juli

Praveen och Shanti kom till tro efter att
Shanti hade blivit helad från en allvarlig
sjukdom. Men deras nya tro väckte ilska
hos deras släktingar. Paret fick inte ut den
bit mark, som de hade ärvt, om de inte avsade sig sin nya tro. Detta fick stora ekonomiska konsekvenser för paret. Genom
en samarbetspartner till Open Doors har
de nu fått hjälp att bygga upp en liten butik, som de kan försörja sig genom. Be att
butiken ska vara lönsam. Be även att familjens släktingar ska möta Jesus.
Johannesevangeliet 10:10

13 juli

Efter att ha gått en bibelskola grundade
Sameer en församling i en avlägsen by.
När församlingen växte väckte det motstånd hos hinduextremister, som till slut
brände ner hyddan som församlingen
träffades i. Församling fick senare hjälp
av Open Doors samarbetspartner med
att bygga upp en ny samlingslokal. Hittills har ingen av församlingens medlemmar lämnat sin tro. Be om beskydd
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för pastor Samuel och de andra kristna.
Församlingsmedlemmarna blir utfrysta
och motarbetas av de andra byborna. Be
att de ska fortsätta hålla fast vid sin tro.
Psaltaren 66:12

14 juli

Tara, 15 år, har varit totalt utfryst av sin
familj sedan hon blev kristen. Tack vare
Open Doors samarbetspartner kunde
hon gå en tid på internatskola, men på
grund av pandemin blev hon tvungen
att flytta hem igen. Hon har inte lov att
prata med någon i familjen, inte röra
något hemma, och måste stanna på sitt
rum. Hon saknar kontakten med sin
familj mycket. Be om styrka och uppmuntran för Tara. Be att hennes familj
ska lära känna Kristus.
Matteusevangeliet 19:29

15 juli

Under coronapandemin förlorade
många av Indiens fattigaste familjer
möjligheten att försörja sig. En del statlig nödhjälp delades ut, men kristna
blev ständigt förbisedda. Tack vare understödjare till Open Doors kunde 126
000 kristna få nödhjälp genom samarbetsorganisationer. Tacka Herren för
den möjligheten. Be om fortsatt möjlighet att stötta kristna i nöd. Be att Gud
ska tala till dem som har diskriminerat
kristna, så att de väljer att göra annorlunda nästa gång.
Psaltaren 111:5

16 juli

Be för Nikhil, som är 18 år gammal. Nikhil kommer från en av de högre kasterna i Indien, vilket gjorde att hans val att
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bli kristen var en stor skam för familjen.
De har ett högt anseende i samhället och
det finns en uppfattning att det bara är
fattiga som konverterar till kristendom,
för att i utbyte få mat eller andra materiella fördelar. Nikhils bror misshandlade
honom därför och sedan kastades han
ut från hemmet. Be om styrka och välsignelse för Nikhil. Be att han ska kunna
slutföra sina studier.
Ordspråksboken 18:24

17 juli

Be för pastorsfrun Preetha, som misshandlades med ett järnrör av en hinduextremist. Hon blev medvetslös och
hennes hand fick allvarliga skador. Preetha fördes till sjukhuset, men där nekades hon vård eftersom personalen var
rädda för hinduextremister. Genom en
samarbetspartner till Open Doors togs
Preetha snart till ett privat sjukhus, där
hon fick vård. Be att Preetha, som fortfarande har men efter händelsen, ska fortsätta att tillfriskna. Be att hjälp ska nå
andra kristna, som också behöver vård.
Psaltaren 107:20

19 juli

Be för distribution av ljudbiblar i Indien. För många kristna som är analfabeter, eller har en låg nivå av läskunnighet, har ljudbiblarna stor betydelse. Be
att Guds Ord ska styrka kristna i deras
tro och ge dem mod.
Psaltaren 119:105

20 juli

Be för Mahesh, som är pastor och fyrabarnspappa. Han och flera andra
församlingsmedlemmar har vid flera
tillfällen blivit oskyldigt anklagade av
hinduextremister. De har även gripits,
misstänkta för att tvångskonvertera
personer. Mahesh har nu deltagit i en
juridisk kurs för att vara bättre rustad
att möta anklagelserna. Be att Gud ska
använda Mahesh och hans församling för att dra människor till Jesus.
Be om ett slut på anklagelserna från
hinduextremister.
Psaltaren 119:154

21 juli

Sumitra är en kristen kvinna från norra Indien. Hon och andra kristna hade
mycket svårt att hitta arbete i sin by, på
grund av sin tro. Men genom ett litet företag, som Open Doors samarbetspartner
startade upp, kan de nu få en inkomst. Be
för Sumitra och de andra kristna i hennes
by. Be om Guds välsignelse för företaget,
så att det blir till hjälp för de kristna. Be att
de ska få vara salt och ljus i sitt samhälle,
speciellt i mötet med de bybor som tidigare har nekat dem arbete.

Be för Rupa, en ung student som Open
Doors tidigare har berättat om. När hon
berättade att hon ville tjäna Jesus på heltid efter sin examen, blev hennes pappa
mycket arg och slutade finansiera hennes studier. Han, som tidigare hade varit kristen, vände istället tron ryggen.
Genom samarbetspartners till Open
Doors får nu Rupa stöd för sina studier.
Be att Gud leder Rupa efter examen.
Tacka Herren för hennes uthållighet i
tron, trots allt motstånd. Be att hennes
pappa ska vänta tillbaka till Herren, och
kunna glädjas åt sin dotters längtan att
tjäna Jesus.

Psaltaren 146:7a

Matteusevangeliet 6:33

18 juli
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22 juli

Raju och hans hustru hade en bönesamling i sitt hem, när hinduextremister tog
sin i huset. Inkräktarna misshandlade
paret så allvarligt att de behövde sjukhusvård. Senare dog en av gärningsmännen i en olycka och en annan blev
svårt sjuk. De andra byborna sa till Raju
att det måste vara hans Gud som straffade gärningsmännen. Men Raju ville inte
gå hämndens väg. Istället tog han sig till
sjukhuset och bad med den sjuke mannen, som tidigare hade angripit Raju
och hans hustru. Tacka Gud för Rajus
mod och be för hans förföljare.
Matteusevangeliet 5:44

23 juli

Sanna och hennes familj kom till tro efter att hennes mamma blev helad från
en kronisk sjukdom. Deras nya tro ledde
till allvarlig förföljelse från de andra byborna. Under två års tid fick de inte besöka några andra hem. Om de bröt mot
detta riskerade de motsvarande två månadslöner i böter. Situationen har blivit
bättre, men Sannas familj är fortfarande inte accepterad i samhället. Be att
Sannas familj ska få fortsätta vara ett
vittnesbörd om Guds kärlek. Be om styrka, mod och välsignelse för familjen.
Matteusevangeliet 5:16

24 juli

Be för Kusum, en kristen änka i Indien.
När hennes man och son dog blev hon
anklagad för deras död. De andra byborna menade att hon genom sin kristna tro hade dragit en förbannelse över
familjen. Men Kusum fortsatte att be
för sin omgivning. Tio familjer har nu
kommit till tro sedan coronapandemin
startade och de flesta i hennes mans fa-
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milj har blivit kristna. Tacka Herren för
bönesvar för Kusum. Det finns fortfarande de som förföljer de kristna. Be att
de också ska ta emot Jesus.
Psaltaren 34:15

25 juli

Be för Raman, som är pastor i en kyrka
som sattes i brand av hinduextremister,
när han var i byggnaden. Raman fick
brännskador men har nu återhämtat
sig. Trots det allvarliga hotet mot honom vill Raman fortsätta sitt arbete
med församlingsplantering. Be om Guds
ledning för honom. Församlingen har
en stor barnverksamhet, cirka 500 barn
deltog nyligen i en bibelsamling. Be för
arbetet.
Josua 1:9

26 juli

Aman, en pastor i 30-årsåldern, blev
tillsammans med sin familj kristen
när hans mamma blev helad från en
allvarlig sjukdom. Genom familjen har
många i byn kommit till tro, vilket ledde till starkt motstånd från de övriga
byborna. Men situationen vände när en
flicka från byn blev sjuk och Aman och
hans familj fick be för henne. Hon blev
frisk och förföljelsen avtog efter det.
Tacka Gud för vad Han gör i Amans by.
Fortsätt be för de kristna där. Även om
förföljelsen har minskat så är den inte
helt borta.
Psaltaren 34:8

27 juli

Madan var tidigare alkoholist. Han
brukade misshandla kristna och hamnade till slut i fängelse för olika brott.
I fängelset fick han en bibel, vilket
gjorde att han gick till en kyrka när

han blev frisläppt.
Madans liv blev förvandlat och han
blev så småningom pastor. I dag är
han föreståndare för en kyrka i ett
område där motståndet mot kristna är
stort. Tacka Gud för att Han även når
de som förföljer kristna. Be att Indien
ska få många vittnesbörd som Madans. Be för Madan i hans uppgift.
Matteusevangeliet 5:10

28 juli

Be för Kirti, vars make dödades för
några år sedan på grund av han var
kristen. En samarbetspartner till Open
Doors har sedan dess stöttat henne.
Kirti anklagades för att ha orsakat sin
makes död, genom sin tro, och förföljdes av bland annat sina svärföräldrar.
Men precis som i fallet med Kusum,
som vi bad för den 24 juli, så sökte sig
många människor i Kirtis by till Jesus
under covid-19-pandemin.
Även hennes svärföräldrar blev
kristna. Tacka Gud för bönesvar för
Kirti. Be om Guds fortsatta ledning
för henne. Be även för Open Doors
samarbetspartner.
Psaltaren 118:21

29 juli

Under de sista dagarna i bönekampanjen för Indien vill vi lyfta Open Doors
samarbetspartners. I dag ska vi be speciellt för Rajesh, som vi berättade om i
Open Doors magasin under förra året.
Han har stöttat förföljda kristna i mer
än tio år. Be om fortsatt mod och nya
visioner för Rajesh. Han ber speciellt
om förbön för coronakrisen i Indien,
och om vishet för landets ledare att
hantera den.
Efesierbrevet 2:10
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30 juli

Heena har samarbetat med Open Doors
under många år. Under nedstängningarna på grund av coronapandemin har
hon arbetat mycket med nödhjälp. Hon
får ofta höra att hon är ett bönesvar,
när desperata kristna får stöd på olika
sätt. Tacka Gud för att han använder
organisationer och människor som Heena för att svara på människors bön. Be
om vishet för Open Doors samarbetspartner, så att hjälpen når dem som
behöver den bäst.
Matteusevangeliet 21:22

31 juli

Be för Samuel, en pastor vars team stöttar kristna som möter våld och diskriminering. De arbetar även med nödhjälp.
Han tackar för förbön för den riskabla
uppgift som han och hans team står i.
Samuel uppmanar omvärlden att fortsätta be för förföljda kristna i Indien. Be
för teamen som stöttar dem. Be även för
de som förföljer kristna.
1 Korinthierbrevet 12:26

