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Våga be
för Indien

JESUS SÅG PÅ DEM OCH
SADE: ”FÖR MÄNNISKOR
ÄR DET OMÖJLIGT, MEN
INTE FÖR GUD. FÖR GUD
ÄR ALLTING MÖJLIGT.”
MARKUS 10:27
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arbete världen över.
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fria kyrkan.
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Våga be

V

ärldens största demokrati kallas det
för, landet som är
vårt bönefokus de kommande två månaderna.
Epitetet provocerar,
när berättelserna hopar
sig alltmer om hur illa
rättssäkerheten är för
kristna och andra religiösa minoriteter.
Ett tryggt rättssystem
är ju en grundbult i en
fungerande demokrati.
En gissning är att allt
färre kommer att vilja
använda orden om världens största demokrati
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LEDARE

för Indien
framöver, om utvecklingen fortsätter i den
riktning som den gjort
det senaste decenniet.
Samtidigt är inte förändring omöjligt. Även
om det tyvärr är sällsynt, enligt statistiken
från World Watch List,
så finns det några få
undantag. Sedan 2017
har till exempel Sudan
gått från 87 poäng till
79 poäng, och Irak har
från 2016 gått från 90
poäng till 78 poäng.
Låt oss tänka i de banorna, så stort vi bara
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vågar, när vi ber för Indien. Tänk om vi får se
hur landet åter gör rättvisa åt orden ”världens
största demokrati”.

Jenny T

Kommunikatör
Open Doors Sverige
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INDIEN
1 augusti

Be för några kristna familjer i östra Indien, som har blivit
utkastade från sin by. De bor just nu i ett par grannbyar. Be
att deras tro ska stärkas och att Gud ska möta deras behov.
Kolosserbrevet 2:6-7

2 augusti

Be för Vinita. För ett par år sedan deltog hon i en bönesamling som attackerades, och hon blev allvarligt skadad.
Be för Vinitas butik, som ligger i närheten av hennes bostad och skulle behöva flyttas till ett säkrare område. Be
även för hennes syster, som också drabbades i attacken.
Systern är ensam kristen i sin familj och kan inte utöva
sin tro öppet.
Psaltaren 138:6-8

3 augusti

Be för församlingsledaren Ram* och hans familj. De längtar efter att få samla församlingen och fortsätta arbetet
bland de onådda, men deras och många andra kyrkor har
stängts av olika orsaker. Kristna ledare och pastorer är
modfällda och lever under knappa förhållanden. Be för
kristna som är besvikna och demoraliserade.
Hebreerbrevet 12:1-3

4 augusti

Be om helande för Mehr*, som attackerades på öppen gata
i Indien på grund av att hon och hennes familj är kristna.
Hon återhämtar sig fortfarande från sina skador, men vill
kunna arbeta snart igen. Mehr längtar efter att hennes
grannar ska få lära känna Jesus. Be om frimodighet, trots
förolämpningar och hot.
Psaltaren 147: 3-11
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5 augusti

Be för kristna i centrala Indien, som möter mycket starkt
motstånd från religiösa extremistgrupper och diskrimineras i det statliga välfärdssystemet. Be att dessa kristna,
som ofta bor i byar på landsbygden, ska kunna stå stadiga
i sin tro trots svåra omständigheter och förföljelse.
Psaltaren 37:39-40

6 augusti

Be för pastorer i södra Indien, som möter allt mer förföljelse för varje dag. De riskerar att bli oskyldigt anklagade för konverteringar och utreds även för andra
brott, på felaktiga grunder. De blir fängslade och
får inte träffa sina familjer. I fängelset möter de
våld och hot.
Psaltaren 37:3-6

7 augusti

Be för Sudeep, en pastor från Indien. Sudeep
har bland annat fängslats för sin tro på Jesus,
men har genom träning lärt sig att stå upp för
sina och andra kristnas rättigheter som indiska medborgare. Han hotas dock fortfarande av
många i sin omgivning. Be för honom och hans
familj.
Psaltaren 146:6-10

8 augusti

Be för Geetika, en ensamstående tvåbarnsmamma som förföljs för sin tro på Jesus. Be för hennes hälsa, då det slår hårt mot henne ekonomiskt om hon blir sjuk. Be för hennes
barns skolgång.
Filipperbrevet 4:19-20
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NORDKOREA
9 augusti

Be för hemligt kristna i Nordkorea, som är beroende av
stöd utifrån för att överleva fysisk och andlig hunger.
Be att de ska bli styrkta och uppmuntrade när de möter
svårigheter. Be att de ska få mod så att de kan hålla fast
vid sanningen från Gud. Be för hemliga leveranser av
mat, medicin, kläder och kristet material.
Uppenbarelseboken 3:10-13

10 augusti

Be för Susan* och andra som arbetar med skyddade boenden för nordkoreanska flyktingar i olika länder. Be
även för Susans familj. Situationen där de lever blir alltmer känslig på grund av den ständiga övervakningen
av kristna samt coronapandemin. Be om beskydd, så
att de involverades identiteter inte avslöjas.
Hebreerbrevet 4:14-16

11 augusti

Be för Ki-jok*, en nordkoreansk flykting som har blivit
kristen i landet där han nu bor. Han berättar: ”När jag
för första gången mötte evangeliet försökte jag argumentera emot, eftersom jag såg lärarnas glöd. Men
med tiden, när jag fortsatte att läsa Ordet, trängde
sanningen in i mig, och nu tror jag att Jesus
Kristus är min frälsare. Jag kommer att dela
evangeliet med människorna i Nordkorea när rätt tid kommer.”
2 Petrusbrevet 3:18
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12 augusti

Trots den pågående coronapandemin har Open Doors
kunnat fortsätta att sända radioprogram som når kristna
i Nordkorea. En av dem som nåtts är Kyung-Chong*. Be för
henne. ”Era radioprogram är den mest värdefulla gåvan
till oss kristna, eftersom de öppnar våra andliga ögon och
öron”, säger hon.
Jesaja 9:2-3

13 augusti

För några månader sedan gjordes ett stort tillslag mot
kristna under en hemlig gudstjänst. De kristna greps
och avrättades senare. Be för deras familjer, som med
stor sannolikhet också har gripits och blivit skickade till
arbetsläger.
Uppenbarelseboken 7:9-17
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VIETNAM
14 augusti

I de centrala delarna av Vietnams högland är vattenbrist
på grund av torka ett stort problem. I en av dessa byar
var en kristen lärjungagrupp förföljd under flera år. De
började be om en lösning, och fick idén om en brunn. Genom understödjare blev brunnen verklighet och bybornas attityd mot kristna har genom den förändrats. Be för
lärjungagruppens fortsatta roll i byn.
1 Petrusbrevet 2:13-15

15 augusti

En grupp pastorer har skapat ett gemensamt projekt,
liknande det som vi bad för under gårdagen. Pastorernas mål är att bidra med praktisk hjälp i sina byar, i
stället för att enbart samla grupper i kyrkan. Genom
detta hoppas de att dörren till evangeliet ska öppnas för
fler människor, då människor i området i vanliga fall
är mycket fientliga till kristna. Be för gruppen och för
Open Doors samarbetspartner som har utbildat dem.
1 Petrusbrevet 2:12

16 augusti

Be för deltagarna i en läs- och skrivkurs, som Open Doors
samarbetspartner anordnar. Genom den kan många
kristna från minoritetsgrupperna få möjlighet att läsa
Bibeln på sitt modersmål. Grundkursen utgår från
Bibeln och kompletteras sedan i fortsättningskursen med kristen undervisningslitteratur. Be att
deltagarna ska få växa i sin tro genom kursen.
Kolosserbrevet 3:16
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KINA
17 augusti

I Kina är det svårt att leda den unga generationen i
kyrkan, eftersom man inte får predika för minderåriga. Det finns även problem i kommunikationen mellan
äldre och yngre, vilket försvårar alla träningsprogram
i kyrkan. De senaste åren har därför Open Doors tagit
fram ett program för att stärka unga i sin tro, som ska
användas på prov de närmaste månaderna. Be att det
ska få bli till välsignelse för unga kristna.
Efesierbrevet 6:10-17

18 augusti

Be för unga kristna från landsbygden, som flyttar in
till stan för större möjligheter att kunna försörja
sig och sina familjer. Många av dem påverkas negativt i sin tro av flytten. Be att de inte ska distraheras av det världen ger utan bli mer disciplinerade
och hålla blicken fäst på Jesus. Be att deras liv ska
få vara vittnesbörd om Kristus. Be om andliga hem
för dem.
1 Johannesbrevet 2:15-17

19 augusti

Be för arbetet bland kristna med muslimsk bakgrund
i Kina. Be om fler som kan betjäna den här gruppen av
kristna. Be om möjlighet att ta fram ett lärjungaträningsmaterial speciellt för den här gruppen.
Romarbrevet 10:9-15

20 augusti

Be om enhet bland kristna med buddhistisk bakgrund
i sydvästra Kina. Förföljelsen av religiösa grupper har
ökat i området de senaste åren. Bland annat försöker
myndigheterna isolera buddhistiska byar från varandra, vilket har lett till att kristna i de här byarna inte
kan träffa varandra. Be att kristna ska få stå enade tillsammans när de möter förföljelse.
Romarbrevet 15:5-6
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COLOMBIA
21 augusti

Be för några inplanerade resor i ett osäkert område där
syftet är att inhämta information. För att resa här krävs
tillstånd från kriminella grupper. Be att resan ska kunna
genomföras, så att arbetet bland förföljda kristna i området kan utvecklas och växa.
Jesaja 52:7

22 augusti

Mot slutet av våren anordnades ekonomisk träning för pastorer och ledare från landsbygden i Colombia. Nu är planen
att de ska föra vidare kunskapen till andra kristna. Be om
uppmuntran och möjligheter att göra det.
Kolosserbrevet 3:17

23 augusti

Då och då utbryter väpnade strejker i Colombia, som innebär attacker på både befolkningen och på samhällets infrastruktur. En av dem skedde i maj och tvingade bland
annat invånarna att hålla sig inne, vilket ledde till att fler
än 2 000 församlingar fick ställa in sina gudstjänster. Be
om beskydd för våra bröder och systrar i Colombia.
1 Petrusbrevet 1:3-9
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INDONESIEN
24 augusti

Agung* och Sarah* har lärjungatränat kristna med muslimsk bakgrund sedan 2007. Hundratals kristna har genom
åren fått växa i sin tro genom parets verksamhet. Arbetet
har väckt motstånd och hot från islamska grupper, men
trots det håller Agung och Sarah kvar sin iver att möta den
här gruppen av kristna. Be om beskydd och vishet från Gud.
1 Petrusbrevet 3:13-17

25 augusti

I Indonesien anordnas en kurs för kristna i hur de kan nå
ut till muslimer. Be om vishet i deltagarnas relationer med
omgivningen, så att deras ord landar rätt och inte utsätter
dem för fara. Be att deltagarna ska få Guds hjärta för dem
som inte tror på Honom.
Psaltaren 32:8

26 augusti

Indonesien består av många öar, vilket försvårar distributionen av kristet material. Be för transporten av materialet,
framför allt leveranser som ska till kristna på avlägsna platser. Be om beskydd för lokala samarbetspartners.
Psaltaren 20:8
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SRI LANKA
27 augusti

Shani* och hennes syster blev kristna för tre år sedan. Tillsammans med sin mamma började de gå till
kyrkan, men deras pappa var fortfarande hindu. För
ett år sedan hotade han med att lämna familjen om
de andra inte slutade att gå till församlingen. Sedan
dess har systrarna gått till kyrkan i hemlighet. Be om
styrka för dem. Be att Gud ska tala till deras pappas
hjärta.
Matteusevangeliet 5:14-16

28 augusti

Genom en samarbetspartner till Open Doors
har en pastor som förföljs för sin tro kunnat öppna en kristen bokhandel. Be att
bokhandeln ska få bli till välsignelse
för de kristna i området.
1 Korintierbrevet 10:13

29 augusti

I slutet av våren var den politiska
situationen i Sri Lanka mycket
orolig. Upplopp skedde och ekonomin påverkades. Hundratals
civila och poliser skadades. Be
om bra ledare för landet, som
kan leda samhället ut ur den
ekonomiska krisen. Be för familjer som lever i extrem fattigdom och drabbas extra hårt.
Jesaja 57:15

30 augusti

Be för pastor Indunil, som är ny i
sin tjänst och känner sig pressad av
motståndet som han möter. Be om
frid, ledning och beskydd för Indunil, hans fru, deras två barn och två
andra släktingar som bor med dem.
1 Petrusbrevet 5:6-11
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SVERIGE
31 augusti

Om drygt två månader arrangeras Open Doors
Day i Örebro. Be för alla praktiska förberedelser
under hösten. Be för talarna som ska medverka. Be
att konferensen ska få bli till uppmuntran och ha
stor betydelse, dels här i Sverige, men framför allt
för förföljda kristna runt om i världen.
1 Korintierbrevet 12:26
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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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
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