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Varldens storsta
RELIGIÖSA DIKTATUR

När musikgruppen Beatles åkte till Indien 1968
för att studera Transcendental Meditation (TM)
började även omvärldens syn på indisk spiritualitet att förändras. Den leende gurun Maharishi Mahesh Yogi uppfattades som vänlig och
sympatisk. Hans budskap var nytt och spännande för många västerlänningar som sedan
dess i stor skala anammat hinduistisk meditation och dess andliga övningar (yoga). En viktig
milstolpe i det hinduiska missionsarbetet var
när FN: s generalförsamling 2014 enhälligt utropade den 21 juni till den ”internationella yogadagen”.
Den person som lyckades övertyga världssamfundet om att årligen fira yogadagen på
norra halvklotets längsta dag (stort symbolvärde i många kulturer), var Indiens nuvarande
premiärminister Narendra Modi. Han fick samma år egen majoritet i det indiska parlamentet
med partiet BJP, som är den politiska grenen
av en 100-årig hindunationalistisk rörelse som
målmedvetet kämpat för att utropa Indien till
en hinduisk nation utifrån grundsatsen ”ett
språk, en kultur och en religion”. En viktig symbol i processen är att ändra landets namn till
Hindustan.
BJP är nu på god väg att driva igenom detta
program och hela det indiska samhället håller
på att anpassa sig efter den hindunationalistiska agendan, vilket 95 procent av landets media
idealiserar och ställer sig bakom. Det innebär
bland annat att skolundervisningen numera
benämner andra religioner som ”främmande”.
Kyrkan anklagas för att konvertera hinduer,
och därför attackeras pastorer brutalt. Tusen-

tals organisationer med utländsk anknytning
har tvingats stänga. Flera delstater har upprättat antikonverteringslagar och kristna tvingas
systematiskt att återvända till hinduismen genom ”hemkomstceremonier”. En minister har
offentligt deklarerat målsättningen att frigöra
landet från kristendom och islam senast år
2021!
Förföljelsen mot kristna och andra minoritetsgrupper är direkt kopplad till BJP:s framgångar. För 20 år sedan var situationen helt
annorlunda och det är anmärkningsvärt att
Indien kunnat genomföra en sådan storskalig
förändring utan världssamfundets reaktion.
När Narendra Modi besökte Sverige i våras
nämndes inget om den systematiska rensning
av oliktänkande som sker i det land som tidigare kallades ”världens största demokrati”. Antagligen beror detta på att regimen själv dementerar dessa övergrepp. En annan anledning kan
vara att bilden av ett fridsamt och sympatiskt
Indien fortfarande lever kvar hos oss i väst.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

www.open-doors.se
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FÄNGELSE
NÄR GUD VERKAR I

Mannen på bilden har inget med artikeln att göra.

Kristna i Indien som aktivt delar evangeliet lever farligt. De kan bli överfallna på
gatan eller arresterade på falska grunder. Med den nuvarande regeringen är
det fritt fram för hinduiska extremister. Det är något Sohan* varit med om.
Men Gud verkar mitt under förföljelsen, och Sohan har stärkts i sin tro av
att bli förföljd. Han är övertygad om
att det var en del av Guds plan att
han skulle hamna i fängelse.

ET

”Ibland kan jag önska att jag inte
blivit frisläppt mot borgen så
snabbt. Jag skulle ha velat stanna
längre”, säger Sohan.
Han är en kristen man från
Indien, och tillhör därmed en
minoritet bland den hinduiska
majoritetsbefolkningen. Den
kristna minoriteten är allt mer
utsatt i det land som kallas för
”världens största demokrati”,
och hotet kommer främst
från radikala hinduer.
Det var också hinduiska
extremister som 2016 låg
bakom angreppet på Sohan och hans pastor, som
han har varit medhjälpare till sedan han kom
till tro. Sohan hade vittnat om Jesus och om
sin egen omvändelse
för alla i hembyn. En
gång när pastorn kom
på besök i hans by
blev de överfallna.
De misshandlades
tills polisen ingrep
– och arresterade
dem.

Efter fyra dagar fick Open Doors medarbetare
honom fri mot borgen. Det var för två år sedan.
I dag kan Sohan se tillbaka på den episoden
och ser sin fängelsevistelse som en värdefull
erfarenhet. Det var fyra dagar som förvandlade
hans liv. Men han blev vettskrämd när han och
hans pastor blev överfallna.
Trodde deras sista stund var kommen.
”Det var ett av de mest fasansfulla ögonblicken
i mitt liv. Min pastor och jag omringades av en
skara hinduiska extremister från vår by. Det var
över 35 personer. De skrek och hånade oss, tog
oss till kommunalhuset och tryckte ner oss på
marken. Jag visste inte hur det skulle sluta.”
Han gör en kort paus innan han fortsätter.
”Jag och min pastor … jag trodde vår sista
stund var kommen.”
Sohan tar sig tid att mer i detalj beskriva det
som hände:
”Vi var som slagbollar. Byborna samlades
omkring oss och började boxa och sparka oss
över hela kroppen. De sa att vi skulle tillbe
hinduiska gudar och gudinnor. Vi vägrade. Då
sparkade de oss ännu hårdare.”
Sohan och hans pastor fick stå ut med detta
i nästan en timme innan byborna själva kontaktade polisen. Kort efteråt lämnade förövarna
in två vittnesmål, ljög och sa att båda männen
använt biblar för att omvända människor till
kristendomen.
”Jag vet inte var de fick biblarna ifrån, men
de tvingade oss att hålla upp dem när de framförde sina klagomål till polisen”, berättar Sohan.
De blev båda gripna och fördes till polisstationen med folkhopen i hälarna. Det hördes rop
med krav om att Sohan och pastorn skulle få
rejält med stryk.
”Jag darrade av skräck, men jag bad hela
tiden”, berättar Sohan. ”Jag var oerhört skuldmedveten. Min pastor hörde hemma i en annan
by. Det var jag själv som hade bett honom komma för att leda ett kvällsbönemöte. Mobben ville ta livet av honom och låg i bakhåll.”
Gud visade sin makt i fängelset
Föga anade Sohan att Gud hade stora planer för
honom bakom galler.
”När de kastat in mig i cellen kom internerna
fram och frågade varför jag hamnat i fängelse.
Jag vittnade om att jag var kristen och ville ge
vidare evangeliet till andra. Jag berättade om
hur Gud hade rört vid mitt liv, och jag förklarade
att Han kunde förvandla deras liv också.”
Bakom fängelsemurarna var det som om
Sohan plötsligt fick frimodighet att förkunna
www.open-doors.se
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evangelium, något han aldrig vågat göra öppet
ute i samhället. ”Jag förkunnade evangelium
och bad för en intern som var sjuk. Han blev helad och kom i samma stund till tro på Kristus.”
Blicken strålar av iver när han talar om de
där ögonblicken. ”Min andre medfånge led av
en djup depression. Han hade hamnat i fängelse anklagad för att ha smugglat teakträ. Han
sa hela tiden att han ville ta livet av sig. Jag bad
för honom och han blev av med självmordstankarna. Han tog också emot Kristus.”
”Den tredje jag träffade var en ung man som
var oskyldigt anklagad för våldtäkt. Han var
förbittrad och tyckte livet var hopplöst. Jag delade evangeliet med honom, och han tog också
emot Kristus där och då. På så sätt fick jag uppleva Guds oerhörda kraft och befrielse.”
Sohan fick träffa flera kristna som hamnat i
fängelse på falska anklagelser.
”De hade misshandlats precis som jag. De berättade om hur de fått lida för Kristus. Jag blev
uppmuntrad. Det var inte bara jag som fått lida
för Kristus. Jag var i gott sällskap med många
kristna syskon som envist höll ut i tron.”

Be...
1 För Sohan och hans familj

som bor kvar i byn där de
blivit förföljda. Be att de
trots motstånd ska kunna
stå fasta i tron.
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I fängelset blev Sohan fri att leva för Jesus
”Jag drogs med många krämpor och ekonomiska problem innan jag blev kristen. Nu slipper
jag alla dessa problem och har ett nytt liv. Det
här nya livet vill jag bara leva för Honom, även
om jag blir förföljd”, säger Sohan beslutsamt.
Han tackar Open Doors för stödet: ”Jag tackar er organisation för hjälpen jag fått. Ni har
styrkt de förföljda och visat att ni står förenade
med oss.”
Sohan bor kvar i samma by och bland samma människor som överföll honom. Open
Doors betalade inte bara borgen för honom utan
har sedan dess hjälpt honom att bemöta de falska anklagelserna.
Sohan och hans familj behöver vår förbön.
Det gäller också andra kristna i Indien som för
evangeliet vidare till hinduer sin omgivning.
*Namnen är av säkerhetsskäl fingerade.

För kristna arbetare som
aktivt delar evangeliet med
människor som inte känner Kristus. De löper stor
risk att bli misshandlade
eller anhållna på falska anklagelser.
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För Open Doors frivilliga
medarbetare som hjälper
personer som Sohan. Det
händer att också de har
ögonen på sig och får stå
till svars inför hinduiska
extremister.

INDIEN
VET DU VAD SOM SKER I

I den Indiska delstaten Tamil Nadu registrerades under de första tre månaderna av
2018 nio attacker mot kristna. Bland annat
dödades en pastor. Under 2017 registrerades 50 anfall mot kristna bara i denna delstat.
Ett katolskt sjukhus jämnades med marken av ilskna, radikala hinduer, och polisen vägrade att komma. Först efter 48 timmar infann de sig på platsen.

Starka krafter med kopplingar till regeringspartiet har yttrat att det inte längre
ska finnas några kristna i Indien 2021.
En man, hans hustru och barn blev attackerade under begravningen av deras tvååriga dotter. De attackerades eftersom flickan
fick en kristen begravning.

Varje dag attackeras minst en kristen i Indien. 2017 registrerades 351 hatrelaterade
brott mot kristna, men mörkertalet är stort
eftersom många överfall aldrig anmäls.
Nio av Indiens 25 delstater har infört antikonverteringslagar för att förhindra att
människor fritt kan byta religion.

Stöd Indiens förföljda kristna
Bankgiro: 900-3054
Swish: 900 30 54
Pengarna går dit behoven är som störst
om inget annat anges

www.open-doors.se
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ETT LIV
UTAN FRUKTAN

Förföljelsen i Indien har ökat avsevärt de senaste åren, och i årets World Watch List har Indien klättrat upp till plats nummer 11. Miljoner
kristna förföljs. Varje dag attackeras kristna
eller deras kyrkor, men ändå fortsätter kyrkan
att växa mitt i förföljelsen och rädslan. Open
Doors har genom sina indiska samarbetspartners organiserat förföljelseförberedande seminarier för den lokala kyrkan och deras ledare,
för att ge dem stöd och visa dem hur de kan
hantera förföljelsen.
Ravi är klädd i en enkel vit långskjorta i bomull och hans hår är välkammat. Rynkorna i ansiktet blir snabbt fler då han ler och välkomnar
oss. ”Jaimasih ki beta, kaise ho?”, säger han,
vilket betyder ”Prisa Gud, mitt barn, hur mår
du?” på hindi. Ravi är 65 år gammal och är en
av Open Doors samarbetspartners i Indien. Han
hjälper till att anordna de förföljelseförberedande seminarierna i nordvästra Indien. Till
varje seminarium tar han med sig fem eller fler
8
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nykristna. Den här gången har han tagit med
sig tio kristna.
Han sätter sig på sin stol med en kopp te och
börjar berätta: “Jag har arbetat tätt tillsammans
med Open Doors under de senaste tio åren. Jag
berördes själv när jag deltog i ett förföljelseförberedande seminarium för första gången, och
än i dag är jag en del av det.”
Släppa taget om rädslan
Ravi själv har ständigt levt i ett fientligt samhälle, och gång på gång har han blivit förföljd
på olika sätt. Han lutar sig fram i stolen då han
delar med sig av sina erfarenheter. ”Det har
gått över trettio år sedan jag började jobba som
evangelist, och jag har fått gå igenom ett oräkneligt antal strider sedan dess.”
“Jag har blivit falskt anklagad i lokaltidningarna för att försöka lura in människor i
kristendomen. Två gånger misshandlades jag
brutalt och en gång kom till och med en grupp
extremister för att bränna ner mitt hus. Jag var

skräckslagen den gången, men lyckligtvis gick
deras planer om intet. De fortsatte att hota mig
för att hindra mig från att predika”.
Hans röst är sorgsen och en aning tveksam
när han fortsätter: ”En gång när vi var yngre, under den första tiden av min tjänst, blev både jag
och min fru grovt misshandlade av extremister
när vi var på väg tillbaka från en bönesamling.
De slet till och med sönder kläderna jag hade på
mig. Jag kände mig förnedrad och var extremt
orolig för min fru. Polisen kom dit och stoppade dem. Jag blev lättad, men till min förvåning
hjälpte de mig sedan inte utan hotade mig, så
att jag inte skulle fortsätta min tjänst. Sedan
fick vi gå hem. Den dagen var jag väldigt rädd.”
Han tar en paus innan han fortsätter.
“Det hände många gånger att jag blev väldigt,
väldigt rädd, men med tiden hjälpte Gud mig att
förstå att jag inte behöver vara rädd. Efter att
ha fortsatt med mitt arbete i några år kunde jag
till slut komma över rädslan för förföljelse. Jag
har blivit förhörd många gånger sedan dess,

men polisen har aldrig kunnat hitta tillräckliga
anklagelser för att arrestera mig. Jag övergav
aldrig min tro eller min tjänst eftersom Gud har
styrkt mig.”
Förbereda nykristna
I dag leder Ravi en kyrka med 30 familjer och
fortsätter att predika i alla de närliggande byarna. ”Till och med nu när jag är 65, kan jag nå 250
till 300 människor i närheten av min by med
Guds Ord. Vi har inte någon kyrkobyggnad som
kan rymma så många människor, så därför håller vi söndagsgudstjänsten i ett tält.”
Genom sina kontakter har Ravi tagit med
över 80 personer till de förföljelseförberedande seminarierna, som han många gånger har
hjälpt till att arrangera i olika delar av Indien.
“Jag försöker ta med nykristna till seminarierna, eftersom det är de som utsätts för det
största motståndet. Undervisningen hjälper
dem att förstå förföljelsen utifrån ett bibliskt
perspektiv”, säger han.
www.open-doors.se
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“Förutom att ge dem andlig föda, lär sig deltagarna också juridiska kunskaper under de
förföljelseförberedande seminarierna. Det är
vanligt att kristna arresteras av lokala polistjänstemän, även när de inte kan anklagas för
något. De blir också ofta misshandlade av hinduiska extremister, utan att några anmälningar
görs mot förövarna. Om vi kristna vore medvetna om våra rättigheter som indiska medborgare skulle vi i viss mån kunna begära skydd.
“Jag köpte till och med några böcker om våra
konstitutionella rättigheter efter att jag under
seminariet lärt mig att det är viktigt att kunna
dem.”
Unga kristna förändrar Indien
Ravi är mycket entusiastisk inför de förändringar som han har sett i ungdomarna i sin kyrka efter det förföljelseförberedande ungdoms-

Open Doors anordnar förföljelseförberedande
seminarier över hela Indien med hjälp av modiga lokala kristna såsom Ravi. Seminarierna
hjälper kristna att härda ut under förföljelsen,
och att kopplas samman med lokala församlingsmedlemmar. Antalet incidenter som kan
kopplas till förföljelse har ökat stort i landet
under de senaste tre åren, och de kristna i Indien är i stort behov av stöd.
Du kan stöda vårt arbete i landet genom att
ge en gåva till vårt arbete. Använd den bifogade girotalongen. Pengarna går dit behoven är som störst, om du inte väljer att
öronmärka din gåva.
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seminariet som hölls nyligen.
”Efter att de varit med på seminariet har våra
ungdomar i församlingen blivit väldigt aktiva i bönesamlingarna. De har även börjat med
ungdomsbönebesök varje lördag då de besöker
intilliggande byar och håller bönesamlingar. De
är noga med att göra det i stillhet och utan att
dra till sig särskilt mycket uppmärksamhet.”
Han uttrycker sin kärlek för sin tjänst: “Jag
kommer att fortsätta anordna dessa seminarier så länge jag kan. Seminarierna hjälper en
ny generation att växa upp med ännu mer kunskap om Ordet och kärlek till Kristus. Och ja,
dessa ungdomar är redo att hålla ut för sin tro.”
När Ravi avslutar meningen ringer klockan
i salen. Det är dags för nästa lektion. Ravi ursäktar sig och går tillbaka till sin plats. Hans
händer darrar lite när han tar på sig sina tjocka
glasögon, och sedan tar han ut en gammal bibel från en tygpåse. Lovsångsgruppen börjar
seminariet med en populär sång på hindi: ”Yeshu mera haath na chodega, badi aandhi aane
par, bada toofan aane par...” Som betyder: ”Han
kommer aldrig att släppa min hand, inte ens i
stormen och inte ens i den starka vinden.”

Skrivkampanj

Skriv en rad!

SKRIV TILL

Manda FRÅN DR KONGO

Uppmuntra en ung mamma som attackerades av sin man efter att hon tagit emot Jesus.
I det nordöstra hörnet av Demokratiska republiken Kongo bor 29-åriga Manda. För ett år sedan brännskadades hon av sin man, som i sin
ilska över hennes nya kristna tro tände eld på
henne.
Till en början var mannen glad över hennes beslut att följa Jesus. Men tre månader efter att
hon blivit döpt förändrades han.
En dag i maj kom han hem full, och medan
hon ammade deras yngsta barn hällde han bensin över Manda och barnet och tände på. Barnet

överlevde inte och Manda fick fruktansvärda
skador som krävde sjukhusvård i tre månader.
Manda har inte fått något stöd från sin familj,
men hennes församling har stått med henne i
svårigheterna. Nu vill vi även ge dig tillfälle att
stötta henne. Skriv en uppmuntrande hälsning
och kom ihåg Manda i dina böner.
Skrivkapamjen pågår till den 10 juni 2018.

Vägledning för brevskrivning
•
•
•
•
•

Skriv en kort och uppmuntrande hälsning med enkel och tydlig engelska eller franska.
Skriv inte något negativt om islam/muslimer.
Skicka inte med pengar.
Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i, men skriv inte adressen.
Nämn aldrig Open Doors vid namn.

Skicka din hälsning i ett kuvert till: Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro.

Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se

WORLD WATCH

NYHETER

PAKISTAN: Asia Bibis fall ska tas upp ”inom kort”
Pakistans överdomare meddelar att han ”inom kort” ska
besluta om Asia Bibis öde.
Den kristna kvinnan Asia Bibi,
som även är känd under namnet Aasiya Noreen, dömdes
2009 till döden för hädelse.
Hennes fall har uppmärksammats över hela världen.
Den 21 april kontaktades
Asia Bibis advokat Saif-ulMalook av överdomare Saqib
Nisar. ”Jag ska ta upp ditt fall
inom kort och jag ska själv
12
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leda rätten”, ska Nisar ha sagt
enligt den katolska nyhetsbyrån UCAN.
Asia Bibi, som är katolik
och fembarnsmor, arresterades efter att hon påståtts ha
fällt kränkande kommentarer om profeten Muhammed
under en diskussion med en
muslimsk kvinna. Hon har
suttit i fängelse sedan dess
och dömdes ett år senare till
döden.
Domen överklagades, men

hon fälldes på nytt i högsta
domstolen (motsvarande hovrätten) i Lahore. Domen överklagades då till Pakistans högsta domstol, men hennes fall
sköts upp efter protester.
”Hon är spänd och hoppfull
över nyheten, visar tro och
prisar Gud och hon är vid god
hälsa,” säger Joseph Nadeem,
en vän till familjen, efter att ha
besökt Asia i fängelset.

World Watch Nyheter

KINA: Allt svårare för Kinas kristna
Regeringen i Kina blir allt hårdare i sin kontroll över religiösa institutioner, samtidigt är
det osäkert vad nästa steg blir.
I början av april beslöt regeringen att förbjuda försäljning
av biblar via internet. Sedan
dess har flera stora kinesiska
försäljningssidor stoppat försäljningen av biblar. Den katolska nyhetsbyrån UCAN rapporterade på sin webbplats att
böcker om kristendom också
har blockerats och en del nätbokhandlare har fått licensen

indragen.
Viktiga skrifter för andra
religioner, såsom Koranen och
den buddhistiska sutralitteraturen, är fortfarande tillgängliga online i Kina, enligt New
York Times.
”Förbudet har funnits i
åratal, men har inte tillämpats förrän nyligen. Myndigheterna verkar ha ökat sina
ansträngningar inom det här
området. Det är dock osäkert
hur stor procent av bibelförsäljningen som skett online

eller via appar”, säger Thomas
Muller,
förföljelseanalytiker
vid Open Doors.
Eftersom det främst är den
yngre generationen som läser Bibeln online eller i appar
kommer förbudet att slå hårdast mot dem. Biblar kan fortfarande fritt köpas i boklådor
som är knutna till den statligt
sanktionerade Tre-självkyrkan. Det rapporteras att dessa
har kameror installerade i
övervakningssyfte

CUBA: Nye ledaren är ingen reformist
I april drog sig Raúl Castro, som 2006 ersatte sin bror
Fidel som Cubas president,
tillbaka från sin post. Hans
efterträdare Miguel Díaz-Canel, som fram till dess varit
landets förste vice-president,
blir historisk då han är den
förste utanför klanen Castro
som leder regeringen sedan
revolutionen 1959.
Trots skiftet vid makten
förväntar sig inga religiösa
ledare, politiska motståndare
eller aktivister för mänskliga
rättigheter några förändringar
när det gäller religiösa rättigheter.
”Díaz-Canel har offentligt
förklarat att han inte är någon
reformist och att han kommer att försvara revolutionens
ideal,” säger rapporten från
Observatory of Religious Freedom in Latin America.
Under de ca 60 år som fa-

miljen Castro styrt Cuba har
kyrkan fått utstå förtryck och
förföljelse.
Kyrkoaktiviteter
är totalt kontrollerade av regimen och att evangelisera
genom offentliga möten är
förbjudet. Präster och pastorer blir ofta trakasserade och
till och med arresterade. Det
har förekommit både fysiska
och psykiska övergrepp mot

kristna och pastorers hem har
attackerats.
Dessutom har många kyrkor på Cuba fått vänta i mer
än två decennier för att få tillstånd för sin verksamhet. Detta har tvingat många kristna
att mötas illegalt och därigenom riskera att deras gudstjänstlokaler konfiskeras eller
förstörs.

Miguel Díaz-Canel och Raúl Castro
www.open-doors.se
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15 september 2018
kl. 10:30 - 20:00 | Conventum Örebro
Inga kända talare!

Vi ger plats på scen för röster som annars inte blir hörda.

BÖN

|

LOVSÅNG

|

SEMINARIER

|

FÖR ALLA

Open Doors - 60 år i världen - 10 år i Sverige
www.open-doors.se

Bli volontär för en dag
Hjälp oss under 10-årsjubileet!

Open Doors fyller tio år i Sverige. Det firar vi stort
den 15 september då vi bjuder in till en endagskonferens med internationella talare, seminarier,
bön och lovsång samt ett program för alla barn.
Vi behöver din hjälp!
I samband med konferensen behöver vi hjälp
inom flera olika områden:

P Förebedjare
P Garderobspersonal
P Välkomstteam
P Vakter
(information/vägbeskrivningar, bevaka utställningen)
P Matförsäljare
P Hjälpledare på barnsamlingarna
Hjälp vid upp- och nedriggning
P (fredag
samt lördag kväll)
Vill du engagera dig volontärt under konferensen?
Kontakta oss:
volontar@od.org
		www.open-doors.se/10ar

ÅLDRAR

|

FRI ENTRÉ

www.open-doors.se
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Tidningen förändras

får nytt utseende och innehåll

Du håller nu det sista numret av Open Doors
månadstidning i din hand. Från och med augusti kommer vårt nya magasin att ges ut varannan månad. Lite tjockare och lite annorlunda. Vi har ställt fem frågor om Open Doors nya
magasin till kommunikationsansvarig Sofia
Dernánd.
Varför ändrar vi tidningen?
– Att vi ändrar tidningen är en konsekvens av
det förändringsarbete vi gör gällande all vår
kommunikation. Vi vill nå ut bättre till både dig
som bönepartner och till våra medlemmar. Vi
vill ha mer av dialog och vi vill nå fler generationer, det tror vi att vi gör genom att även arbeta på att bli synliga på flera olika plattformar.
Samtidigt vill vi vara sparsamma med de gåvor
vi får in och öka givandet till fältet. Vi blir alltså
mer synliga utan att öka våra utgifter.
– Och så går det inte att blunda för att det
är roligt att även passa på att förnya tidningens
utseende, så att den även blir mer lik vår hemsida och lite mer modern.
Vad innebär förändringen konkret?
– Det innebär att du får tidningen varannan
månad i stället för varje månad. Tidningen förnyas både till utseende och innehåll. Formatet
blir något större än tidigare och så ökar vi an-

talet sidor. Förändringen gör att vi kan frigöra
mer tid i vårt sätt att arbeta, vilket resulterar i
att du kommer att kunna se mer av vår rapportering i sociala medier och vår generalsekreterare blir mer synlig i opinionsbildning.
Kommer innehållet att ändras?
– Ja, det kommer att bli lite förändringar. Det
allra viktigaste, artiklar från fältet, kommer vi
naturligtvis att prioritera som tidigare. Artiklarna kommer däremot att bli luftigare och med
fler bilder. Det blir en krönika, uppdateringar av
projekt och även några fler sidor om vad som
händer i Sverige.
Vad blir magasinets syfte och huvudfokus?
– Syftet är som tidigare att förenas i bön för
våra förföljda syskon. Vi vill också uppmuntra
och utrusta dig som bönepartner och visa på de
aktiviteter och den opinionsbildning vi tillsammans kan skapa i Sverige för världens förföljda
kristna.
Hur blir det med bönekalendern?
– Den ändrar också utseende och blir lite fylligare än tidigare. Den månad du inte får tidningen kan du ändå se fram mot att få bönekalendern.

