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LEDARE

Nerslagna, men inte
utslagna

D

en förändring som pågår i Indien är svår för en
utomstående att uppfatta. Det är inte ens säkert
att indierna själva inser vilken viktförskjutning
som har skett under senare år!
Redan för 100 år sedan formades hindutva, en nationalistisk ideologi som innehåller tankar om att Indien
är hinduernas hemland och att man bara är en sann
hindu om man tillhör en religion som har uppstått
på den indiska halvön (hinduism, sikhism och buddhism). När andra folkslag invaderat kontinenten har
detta orsakat ett negativt inflytande som medfört att
hinduerna blivit moraliskt försvagade. Därför måste
man upprätta en hinduisk stat som försvarar hinduernas rättigheter i sitt eget land. Detta sker under devisen: ”Ett land, ett folk, ett språk och en religion”.
En av de främsta förespråkarna för hindutva är den
hindunationalistiska rörelsen RSS. För 40 år sedan
bildade man en politisk gren (BJP) som haft egen majoritet i Indiens parlament sedan 2014. Om rörelsen
säger en indisk pastor: ”Man har lyckats pränta in
att hinduismen är under attack och har målmedvetet
underminerat förtroendet för kristna med falska rykten”. Utsattheten och förföljelsen av kristna och andra
religiösa minoriteter har därför ökat kraftigt och sedan 2014 har poängsumman för Indien ökat med 51
% på World Watch List! Som exempel kan nämnas att
det numera är förbjudet i flera delstater att konvertera
från hinduismen och att våldet mot kristna har ökat
dramatiskt. Myndigheterna är dock noga med att inte
registrera dessa övergrepp, framför allt ute på landsbygden.
Detta är inget nytt för läsarna av detta magasin och
2019 var vi även i Sveriges riksdag för att beskriva händelseutvecklingen. Men situationen är nu så allvarlig
att Open Doors dragit igång en global kampanj under
temat ”Nerslagna, men inte utslagna”. Indiens kyrka
befinner sig i en kris. Det är hög tid
att deras situation blir uppmärksammad!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Nekades vård

fick hjälp av andra kristna
och överlevde den
allvarliga misshandeln
– Oavsett om jag dör eller lever är det för Herren, säger Preetha*, en kristen kvinna från Indien.
Hon säger det inte bara av slentrian. Preetha om
någon förstår innebörden av orden, för hennes beslut att följa Jesus kostade henne nästan livet. Det här
är hennes berättelse.
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När Preetha vaknade var smärta det första hon kände
– smärta i hela kroppen: i ena benet, i huvudet och i en
hand. Sakta vande sig ögonen. En stark lampa surrade
över henne. Hon kände lukten av desinfektionsmedel.
Hon låg på sjukhus.
Smärtan bultade i hela kroppen på henne, men mest
ont gjorde det i handen. Hon kastade en blick på den.
Den liknade knappt en hand. Det fanns djupa skärsår
i fyra av fingrarna och i handflatan. Det var blod överallt.
Preetha fick tårar i ögonen. I sängen bredvid kunde hon se sin dotter Mirai*, som även hon hade djupa
skärsår och blåmärken. ”Vad har hänt?” tänkte hon
och försökte få reda i tankarna. Då började hon dra sig
till minnes … Den fulle mannen … Järnstången.
Hennes son satt bredvid henne och grät, han också.
– Jag vet inte vad vi ska ta oss till. Läkarna säger att
de inte tänker behandla dig för att vi är kristna. Vart
ska vi nu ta vägen? sa han.
Tårarna strömmade nedför Preethas kinder. ”Jag
kommer att dö”, tänkte hon.
MAKEN TRAKASSERADE KRISTNA
Bara några år tidigare var det Preethas man, Navin*,
som gick till angrepp mot kristna. En gång såg hon hur
Navin slet en bunt traktater ur en mans hand. Navin
hade redan tidigare sett mannen uppehålla sig i byn
och tjata om den där ”Jesus”. ”Vi är inte intresserade av
dina utländska gudar här”, sa Navin, rev traktaterna i
småbitar och kastade dem i ansiktet på mannen.
– Men han är inte någon utländsk Gud. Jesus kom
för att frälsa hela världen, stammade mannen.
– Men inte mig, sa Navin, och knuffade till mannen
så häftigt att han vacklade baklänges och nästan tappade balansen.
Navin hade gett en av dessa kristna stryk en gång
tidigare och hoppades att det skulle hålla dem borta.
Men de fortsatte komma och en del av Navin och Preethas vänner i byn hade beslutat sig för att följa den
där ”Jesus”. Navin kunde bara inte fatta varför.

Preetha hade känt likadant inför de kristna. Men
efter en tid började hon undra över den här guden ”Jesus” som de alltid pratade om.
DOTTERN HELADES FRÅN HUDSJUKDOM
Preetha och Navins dotter Mirai hade en hudsjukdom.
Hon hade lidit av den ända sedan hon var liten, och
alla kunde se hennes dåliga hy. Mirai skämdes när hon
såg människor peka finger åt henne och hånskratta.
Ännu värre var det att hennes dotter förmodligen aldrig skulle bli gift, så länge hon hade sin hudsjukdom.
Preetha oroade sig för vad det skulle bli av henne.
De prövade allt som hinduprästen ordinerade. De
fastade och bad till de hinduiska gudarna och deltog
i alla möjliga ritualer och ceremonier. Ingenting hjälpte. Mirai verkade aldrig bli bättre.
Men de kristna påstod ju att Jesus kunde göra folk
friska. Det kunde väl vara värt ett försök?
– Om den här guden helar henne, så ska jag tjäna
honom så länge jag lever, sa Preetha.
Preetha tittade på Mirai från sin sjukhussäng. Trots
såren var Mirais hud ändå så vacker.
Preetha skulle aldrig glömma dagen när hon gick
med Mirai och bad pastorn be för henne. Hon hade
undrat om han skulle ta betalt eller be om någon gentjänst, men det gjorde han inte. Han bad bara att Jesus
skulle hela Mirais hud. Och det gjorde Jesus! Den dagen grät Preetha glädjetårar. När Navin kom hem och
fick se Mirai kunde han inte tro sina ögon. Hennes hud
var ju helt frisk.
Efter den dagen kunde deras familj inte sluta tala
om Jesus. Navin slutade dricka, slutade arbeta med tillverkning av hinduiska avgudar och upplevde så småningom kallelsen att bli pastor.
Men det fanns förstås människor som inte gillade
deras nya tro. En av dem var Preethas pappa. Visserligen var han nöjd över att Mirai blivit helad, men han
hade fostrat Preetha till att bli en god hindu. Nu kändes det som om hans dotter
avvisade honom och allt
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han lärt henne när hon förkastade deras traditionella
tro. Men Preetha bad för sin pappa: ”Gud, du har utvalt
oss. Så låt oss få leda våra släktingar till tro också.”
Sakta men säkert mjuknade hennes pappas hjärta.
Han bad Preetha om förbön när han var sjuk. Innan
han dog hade han lämnat sig till Jesus.
BLEV SLAGEN MEDVETSLÖS
Samtidigt fanns motståndet kvar hos andra. De kristna hotades, uppmanades att sluta samlas i kyrkan
och upphöra med sitt kristna arbete. De fick höra att
kristendomen var en utländsk religion och att de
var ”icke-indiska” när de
följde Jesus. Och plötsligt
blev hoten på allvar.
Preetha och Mirai
hade gått hem till Vinita,
en kvinna i deras församling. De skulle be för henne. Vinitas man var på
jobbet, men hon hade sin
lilla dotter och sin syster
hemma hos sig.
Sedan de hade haft en bönestund tillsammans
drack de te och turades om att hålla bebisen när de
hörde oväsen utifrån.
Oljudet växte i styrka och de kunde höra hur folk
ropade: ”Var är de kristna någonstans?”
Så kom plötsligt en grupp män instormande och
fyllde upp det lilla huset på några sekunder. De luktade sprit.
Sedan hände allt slag i slag. Gruppens anförare slet
tag i Navins skjorta och väste: ”Vi vill inte ha några
kristna här!” Resten av männen började slå sönder allt
inom synhåll. Preetha såg med fasa hur en av dem slet
till sig Vinitas bebis och slängde henne i golvet. Barnet
skrek. Preetha rusade fram för att lyfta upp henne,
men en av männen slet tag i hennes arm. Han hade
en järnstång i andra handen och lyfte den högt över
huvudet på henne. Preetha försökte värja sig med handen – och sedan blev allt svart.

”OM DEN
HÄR GUDEN
HELAR HENNE, SÅ
SKA JAG TJÄNA HONOM
SÅ LÄNGE JAG LEVER.”

FICK HJÄLP PÅ ETT ANNAT SJUKHUS
På sjukhuset kom Vinita och satte sig vid Preethas
säng. Hon hade bebisen i knät. Tack och lov hade den
lilla flickan på något sätt överlevt utan allvarliga skador. Vinita verkade inte ha kommit lika lindrigt undan.
Hon var blodig på huvudet och på händerna, men hon
hade inte blivit lika allvarligt skadad som Preetha. Vinita satt och blundade – hon bad. Preetha hörde hur
hon viskade: ”Fader, visa din makt. Hela oss!”
Preetha hade sett hur Gud kan hela, han hade botat
Mirais hud mitt framför ögonen på henne. Men skulle

han välja att hela henne
själv på samma sätt? Eller
skulle hon få gå hem till Jesus?
Men Gud hade en annan plan.
Nu stod Navin vid hennes säng.
– Preetha, jag har pratat med pastor
Jeet. Han säger att hans team ska hjälpa
oss. De tar oss till ett annat sjukhus där
du kan få behandling.
Han såg hennes frågande blick och sa:
– Du kommer att bli frisk.
FÅR TRÖST GENOM JESAJA
Trots traumat som Preetha har gått igenom säger hon
att Guds Ord ger henne tröst. Hon citerar Jesaja 49:15:
”Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte
om den hon själv har fött? Och även om hon skulle
glömma, glömmer jag aldrig dig.”
– Det ordet ger mig styrka. Gud är alltid med mig,
säger Preetha.
Hon berättar hur tacksam hon är gentemot de kristna runt om i världen, som har gjort så att Open Doors
lokala medarbetare kunnat ge både praktiskt och andligt stöd.
– Jag vill inte bara tacka Gud, utan också hans folk
som har hjälpt oss. Jag är tacksam för allt som Guds
folk har gjort. De hjälpte mig och
räknade mig som en av de sina.

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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Förföljelsen
fortsatte trots
nedstängningarna
Angreppet på Preetha
och hennes familj som vi
berättar om här i magasinet
är inget unikt. Open Doors
lokala medarbetare hoppades att lockdown i samband med covid-19-pandemin skulle innebära färre
angrepp på kristna, men
tyvärr blev det inte så.
Hundratals kristna i Indien
utsattes i fjol för fysiska
angrepp för sin tros skull, sett
till antal rapporterade fall.
Preetha är bara en av många
som har drabbats av våld på
grund av sin tro på Jesus.
– Trots nedstängningar
under pandemin har attacker
och fysiska påhopp inte minskat, utan snarare förändrats
och hittat nya vägar. Våldet
har blivit mer målinriktat och
letar sig in i människors hem,
eller till platser där de träffas
för att be och fira gudstjänst,
säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors
Sverige.
Parallellt med de våldsamma angreppen är det
många fler kristna i Indien
som utsätts för diskriminering, vilket kan vara lika
dödligt. Tusentals troende
nekades statlig mathjälp
under nedstängningarna.
De hade svultit ihjäl om det
inte hade varit för hjälp från

Open Doors lokala medarbetare. Även Preetha blev
diskriminerad. Inte nog med
att hon blev halvt ihjälslagen.
Vårdpersonal på ett statligt
sjukhus vägrade dessutom
att behandla henne, bara för
att hon var kristen.
– Smutskastningen av religiösa minoriteter, som kristna
och muslimer, ökar konstant
i Indien. I både traditionell
media och i sociala medier
sprids till exempel förnedrande bilder av kristna och
muslimer. Deras sätt att fira
gudstjänst och be anklagas
för att hänga ihop med
spridningen av coronaviruset,
säger Peter Paulsson.
Tack vare Open Doors
understödjare kunde pastor
Jeet, en lokal medarbetare för
Open Doors, ta Preetha till ett
annat sjukhus och betala för
hennes läkarvård.
– Hade Open Doors medarbetare inte hjälpt oss skulle
jag ha dött, säger Preetha.
Open Doors har även
ordnat juridisk hjälp till
Preetha och hennes familj. De
har stämt männen som anföll
dem. Hon ber kristna komma
ihåg dem i bön:
– Be för förföljarna, som är
motståndare till Gud, att de
får lära känna hans kärlek.
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Praveen och Shanti efter förföljelse och pandemi:

”Gud har försett oss”
Praveen och Shanti tog emot Jesus i sina liv när Shanti blev helad efter förbön. Beslutet mötte starkt motstånd hos deras släktingar, vilket fick stora ekonomiska konsekvenser för paret.
– Det var tungt att mina släktingar valde att hata och
misshandla oss, i stället för att se mitt helande och befrielse efter år av plågor, säger Shanti.
I en liten stad i Indien finns en butik som drivs av
Praveen*, 45 år, och hans fru Shanti*, 42 år. I butiken
finns stora korgar med frukt och grönsaker, och stora
påsar med ris och mjöl. Hyllorna är fulla av olika varor i burkar och glänsande paket. Här finns allt du kan
tänka dig i en lokal butik. Men för bara några månader
sedan var hyllorna tomma. En kombination av förföljelse och coronapandemin hade gjort familjen utfattig.
SHANTI BLEV FRISK EFTER FÖRBÖN
Praveen och hans familj kommer ursprungligen från
en annan delstat. Shanti led av en fysisk sjukdom, men
kände också en stark oro, som hon upplevde berodde
på en andlig attack. Hennes man gjorde allt han kunde
för att hon skulle bli frisk.
– Jag besökte sjukhus och trollkarlar och konsulterade präster i olika tempel. Jag firade varje hinduisk
högtid för att inte reta upp någon gud eller gudinna,
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men min fru blev inte bättre. I stället slösade jag bort
massor av pengar, berättar Praveen.
Till slut flyttade de till en annan delstat för att Praveen skulle kunna försörja familjen och hitta ett botemedel för Shanti. I samband med det flyttade de in
i en hyreslägenhet ovanpå en kyrka. Praveen hörde
bönerna och sångerna i kyrkan varje dag och började
prata med ägaren, som även var pastor i kyrkan. När
han berättade om Kristus bad Praveen om förbön för
Shanti. Några dagar senare, när pastorn och hans fru
bad för henne, blev hon omedelbart helad.
– Gud talade till mig genom pastorns hustru. Hon
sade att Gud hade visat att jag var döende, men att Han
skulle rädda mig från ondskans makter och att ingenting mer kan skada mig, säger Shanti.
Shanti ville lära känna denna Gud. När pastorn berättade om Kristus och hon hörde Guds Ord kom hon
till tro. Inom några månader döptes Shanti och Praveen.
UPPMANADES LÄMNA KRISTUS
Men när de kom tillbaka till sin hemstad fick Praveen
och Shantis släktingar höra om parets nyfunna tro. De
blev arga och frågade varför de hade valt att följa en
främmande Gud. När Praveen ville sälja mark som han
hade ärvt vägrade hans bröder och släktingar att ge det
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till honom, om inte han och Shanti lämnade Kristus.
– Mina bröder har tagit min mark och byggt sina
hus på den. Men hoten påverkar mig inte, för smärtan och kampen som jag såg min fru gå igenom i 20
år försvann så fort vi blev frälsta. Den frid jag har nu
kunde jag inte hitta någon annanstans. Gud har räddat
oss och vi som familj tror att vi ska få tillbaka marken,
eftersom vi ständigt ber om det, säger Praveen.
Shanti berättar hur hon blev förlöjligad när hon
skulle närvara vid sin mammas begravning i byn. Alla
hennes släktingar ignorerade henne.
– Det var tungt att mina släktingar valde att hata
oss, i stället för att se mitt helande och befrielse efter
år av plågor. De var medvetna om mitt förflutna och
nuvarande tillstånd, men trots det förstår de inte den
lycka och tröst som vi upplever i Kristus.
TACKSAM FÖR HJÄLPEN UNDER CORONAKRISEN
När de inte kunde få ut några pengar från marken de
hade ärvt öppnade Praveen en butik. Den gick dock
inte med vinst och han kunde inte fylla på matvarorna
i butiken.
– På grund av pandeminedstängning och dåligt med
varor fick vi inga kunder och hade inte råd att äta oss
mätta. Samtidigt kunde vi inte betala hyran. Hyresvärden är pastor och hade förståelse, men vi var oroliga

för vår hopplösa situation, berättar Praveen.
Han var modfälld, men fortsatte ihärdigt att be.
Bönesvaret kom i form av hjälp från en lokal samarbetsorganisation till Open Doors. Familjen fick nya varor som de kunde fylla upp butiken med.
– Nu går butiken bra och är en stabil inkomstkälla
för vår familj. Vi kan betala hyran utan problem och
får alla våra grundläggande behov täckta. Under de
osäkra tiderna påminde Guds Ord oss hela tiden: ”Lita
på mig och jag kommer att frälsa dig och vara din försörjare.” Och Gud har försett oss, säger Praveen.
Shanti fortsätter:
– Jag är så tacksam för all hjälp. Jag ber att Gud ska
välsigna er alla rikligt, eftersom min familj har välsignats.
Praveen och Shanti uppmanar till förbön för deras
släktingar, så att de en dag får lära känna Kristus och
uppleva hans kärlek. Praveen hoppas att han en dag
kommer att kunna stämma in i Josua 24:15: ”Men jag
och mitt hus, vi vill tjäna Herren.”
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl
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Sant och falskt om
I Indien sprider hinduiska extremister olika uppfattningar och läror om religiös utövning i landet. Religiösa minoriteter, däribland kristna, påverkas ofta mycket negativt av detta. Lärorna leder till att en fientlig kultur växer
fram gentemot dem, vilket vid flera tillfällen har inneburit att kristna har utsatts för våldsamma attacker.

PÅSTÅENDE
Indien är en hinduisk
stat, kristna hör inte
hemma här.
VERKLIGHETEN
Den indiska konstitutionen slår i artikel 25 fast att ”alla
människor har samma
rätt till samvetsfrihet och rätt att fritt
bekänna, utöva och
sprida religion”.
Kristna i Indien har
konstitutionell rätt att
utöva sin tro.

PÅSTÅENDE
Kristendom är en
främmande religion.
VERKLIGHETEN
Kristendom har
funnits i Indien sedan
många år tillbaka. Enligt traditionen kom
kristendomen till Indien genom aposteln
Tomas, en av Jesus tolv
lärjungar, under det
första århundradet.

Foto: Tejj Unsplash
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PÅSTÅENDE
Indier får inte konvertera till någon annan
religion än hinduism.
VERKLIGHETEN
Några av Indiens delstater har visserligen
antikonverteringslagar, men tanken bakom dessa var att förhindra att människor
tvingas konvertera.
Att däremot frivilligt
konvertera är tillåtet
enligt indisk lag, vilket
har bekräftats av landets Högsta domstol.

PÅSTÅENDE
Allt fler tvingas
konvertera till kristendom. Fattiga
människor lockas
genom till exempel
gratis utbildning, mat
och bistånd. Därför
måste indiska myndigheter skydda dessa
hinduer genom att
godkänna antikonverteringslagar.
VERKLIGHETEN
Antikonverteringslagar missbrukas, för att
förhindra kristna att
utöva sin tro. Dessa
lagar bidrar till en
kultur av diskriminering och våld. Mellan
2014 och 2018 var det
fler fall av våld mot
kristna i de 8 delstater
som tillämpar antikonverteringslagar, än
vad de övriga 21 hade
tillsammans.
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religion i Indien
PÅSTÅENDE
Matutdelning och
liknande hjälp är ett
sätt att försöka tvångskonvertera människor
från sårbara hinduiska grupper. Detta
måste därför stoppas
till varje pris.
VERKLIGHETEN
Bibeln befaller oss
att älska vår nästa,
visa omsorg om den
förtryckte, änkan och
den faderslöse. Genom
att hjälpa den som är
i nöd visar kristna sin
omsorg om Indien.

PÅSTÅENDE
Indier som blir kristna
är inte längre indier,
eftersom alla sanna
indier är hinduer.
VERKLIGHETEN
Den här uppfattningen sprids av
hinduiska extremister
som är anhängare av
”Hindutva”-ideologin.
Hindutva handlar
om att Indien enbart
bör bestå av dem som
kallar landet både
sitt hemland och sitt
heliga land. Enligt
detta synsätt anses
hinduism, buddhism,
jainism och sikhism
vara ”indiska” religioner. Andra religiösa
minoriteter, som till
exempel kristna och
muslimer, anses ha
sin främsta lojalitet
utanför Indien. Men
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.

PÅSTÅENDE
Det ska inte finnas
kvar några kristna i
Indien efter år 2021.
VERKLIGHETEN
En ledare för en stor
hinduextremistisk
grupp har haft detta
påstående som ett
uttalat mål. Men trots
att många kristna på
grund av sin tro möter
diskriminering och
våld, så visar deras
mod att kyrkan inte
kan krossas.
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Uppdatering

ETT ÅR SENARE

Änkan Kirti om
livet i lockdown
För ett år sedan berättade vi på vår hemsida om den
indiska änkan Kirti, vars man mördades av maoistiska extremister för att han hade valt att leva för Jesus.
Open Doors hjälpte Kirti med sjukhusräkningar, mat
och ett tryggt boende. Här kommer en uppdatering
av hur Kirtis liv har sett ut under det senaste året,
som har varit präglat av covid-19-pandemin.

Han hjälper oss i allt.
Tack vare understödjare har Open Doors lokala
samarbetspartners kunnat fortsätta hjälpa Kirti under
nedstängningen.
–Arbetet hindrades på grund av corona, men Herren lät inte vår familj sakna någonting. Med tiden uppfyllde Gud alla våra behov, säger Kirti.

Kirti och hennes fyra barn är nu tillbaka i sin by, efter
en tid i ett skyddat boende. Familjen bor tillsammans
med Kirtis svärföräldrar, som hjälper henne att odla
och sälja grönsaker.
– Jag arbetar på min gård, planterar grödor och
grönsaker och säljer dem på marknaden. Men på
grund av nedstängningen hade jag mycket svårt att
sälja mina varor, eftersom det var helt förbjudet att gå
någonstans, säger Kirti.
Hon berättar att när samhället stängde ned befann
hon sig för tillfället i en annan by, och kunde inte återvända hem. Några av de som brukar förfölja henne tog
då med sig sina djur till Kirtis gård.
– De lät sina djur äta upp mer än hälften av skörden
på min gård. På grund av detta har jag haft stora ekonomiska problem. Jag blev väldigt ledsen när jag kom
tillbaka och såg min gård. Jag sa ingenting till någon,
men jag bad till Gud att Herren skulle förändra dessa
förföljares liv så att de också ska bli frälsta.

INTE LÄNGRE HOTAD AV SVÄRFÖRÄLDRARNA
Kirti har fått bönesvar inte bara när det gäller familjens dagliga bröd, utan även när det gäller hennes
egen familj och människorna i hennes by. Efter att ha
blivit bortstött och anklagad av sina svärföräldrar för
sin mans död, säger hon att Gud nu har mildrat deras
hjärtan.
– Tidigare trakasserade min svärfar mig mycket på
grund av min tro, men nu bor de hos mig eftersom det
inte finns någon annan som tar hand om dem. Min
svärfar brukade dricka och förfölja mig, men jag bad
ständigt för hans frälsning. Jag tackar Gud – för några
dagar sedan nu började han tro på Kristus.
Sedan nedstängningens början har cirka tio nya familjer i Kirtis by börjat tro på Herren Jesus Kristus.
– Många bybor kom till mitt hus för att be om förbön då de var sjuka och Gud botade dem alla. Jag kan
inte läsa, men allt vad jag hör från Bibeln delar jag med
andra. Jag förföljs fortfarande av vissa människor i
min by, men nu är jag inte rädd. Gud är med mig.
Fortsätt gärna att be för Kirti. Be speciellt för hennes
barns utbildning och deras behov. Be även för hennes
svärföräldrar. Hennes svärmor bröt armen i en olyckshändelse, och hennes svärfar hör dåligt. Be för deras
tillfrisknande. Be för Kirtis uppgift, hon säger:
– Be för mig, att Gud använder mig för sitt rike och
för sin ära under de kommande åren. Be för mina bybors frälsning.

”HAN HJÄLPER OSS I ALLT”
Den förstörda skörden var inte Kirtis enda problem.
När nedstängningen började var hon även en av de
kristna från hennes by som till en början nekades mathjälp, precis som många andra kristna i byarna runt
omkring.
– Ibland känner jag mig modfälld. Ibland blir jag
frustrerad eftersom jag bär ansvaret för mina svärföräldrar och mina fyra barn. Ändå tackar jag Gud för att
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TEMA: INDIEN NERSLAGEN MEN INTE UTSLAGEN

”Djupt trauma, rädsla och ångest”
i kristna samhällen enligt ny rapport

Attacker mot kristna och muslimer i Indien har skapat en ständig rädsla. Det visar en studie av religiösa
minoriteter, som presenteras i en rapport av forskare
vid London school of economics (LSE).
Rapporten belyser situationen för religiösa minoriteter i Indien, utifrån förstahandsinformation som samlades in i februari och mars i år. Forskarna konstaterar
i rapporten att ”en atmosfär av djupt trauma, rädsla
och ångest genomsyrar de kristna samhällen som vi
besökte på landsbygden, såväl som i mellanstora städer och i ytterområdena till storstäder”. Enligt rapporten beror denna rädsla på erfarenhet av bland annat
utfrysning, diskriminering, trakasserier och våld.
ÅTTA FALLSTUDIER OM ATTACKER
I rapporten presenteras åtta fallstudier över
kristna och muslimer, som på olika
sätt har angripits på grund av sin
tro. Ett exempel är den kristna
kvinnan Shilpa*, från en
liten stad i delstaten
Odisha i östra Indien. Hon har mött
trakasserier på olika sätt från andra i
omgivningen, bland
annat från sin pappa och bror, som är
medlemmar i den
hindunationalistis-

Fotnot:
Rapporten är framtagen
på uppdrag av Open Doors.

ka organisationen RSS. Vid ett tillfälle attackerades
hon av en folkhop, ledd av en lokal RSS-ledare. Folkmassan drog av hennes sjal och tvingade sedan Shilpa
och ett pastorspar att följa med till polisstationen. Där
anklagades de för att ha tvångskonverterat indier.. I
folkhopen fanns även hennes pappa och bror.
Ett annat exempel är från delstaten Karnataka, i
sydvästra Indien. Där stormades ett bönemöte i en
kyrka av ett 30-tal militanta hindunationalister. Pastor Vipin*, hans 13-åriga dotter och flera av de andra
församlingsmedlemmarna utsattes för fysiska angrepp vid attacken. Hindunationalister har sedan dess
fortsatt att trakassera pastorsfamiljen.
INTERNATIONELL KOMMISSION BEHÖVS
Författarna av rapporten uppmanar nu omvärlden att agera på olika sätt för att få ett stopp
på våldet mot religiösa minoriteter i
Indien. En av uppmaningarna är
att inrätta en internationell
kommission, med uppgift
att analysera dokumenterade angrepp
samt utbilda offentliga och civila
tjänstemän,
som
kan tänkas komma
i kontakt med offer
för attacker.
*Namnet är ändrat av
säkerhetsskäl.

Ladda ner rapporten här:
www.open-doors.se/rapporter
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W O R L D

W A T C H

Nyheter
PASTORER FÄNGSLADE

KINA – Två pastorer i en av Beijings
största husförsamlingar fängslades i
maj. Pastorn Jiafu Qie släpptes efter
tio dagar, medan omständigheterna
för den andra pastorn, Chunzi Huang, fortfarande var okända när magasinet trycktes. Pastorerna arbetade
i Zion Church, som stängdes ner i september 2018. nedstängningen kom
när församlingen vägrade acceptera
myndigheternas krav på övervakningskameror. En lokal källa menar
att arresteringen av de båda pastorerna är en varning till församlingens
föreståndare Ezra Jin, som trots nedstängningen har varit mycket aktiv i
sin roll.

7

SÅ MÅNGA ÅR SATT ETT KRISTET PAR I PAKISTAN
FÄNGSLADE I VÄNTAN PÅ DÖDSSTRAFF, INNAN
DE FRIKÄNDES I BÖRJAN AV SOMMAREN. PARET
VAR DÖMDA FÖR HÄDELSE.

FYRA DÖDADE I STRID VID
KATOLSK KYRKA

MYANMAR – Fyra personer dödades
när en katolsk kyrka träffades i strider i Myanmar den 24 maj. Angreppet, som den myanmariska militären
uppges ligga bakom, skedde i delstaten Kayah i östra delen av landet. Cirka 300 människor hade sökt skydd i
kyrkan, när den träffades av granateld. Fyra personer dödades och minst
ytterligare fyra skadades i attacken.

KONVERTITER ÅTALAS EFTER
DIGITALT MÖTE

IRAN – Tre kristna konvertiter är det
första kända fallet bland kristna som
åtalas enligt Irans ändrade strafflag,
uppger
människorättsorganisationen Article 18. Lagen förbjuder nu
även digitala kontakter inom husförsamlingen, inte bara fysiska. Amin
Khaki, Milad Goodarzi och Alireza
Nourmohammadi står åtalade för att
”ha ägnat sig åt propaganda som lär
ut på ett sätt som skiljer sig från den
heliga religionen islam” och har fått
betala en borgen på motsvarande 100
000 svenska kronor.
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YTTERLIGARE TRE KYRKOR
STÄNGDA I ALGERIET
ALGERIET – En algerisk domstol har beordrat att tre kyrkor i
provinsen Oran i norra delen av landet ska stängas. En av pastorerna har även fått en villkorlig dom samt böter för att ha
“skakat om muslimers tro”.
Den 4 juni befalldes två kyrkor i Oran och en i El Ayaida, 35 km
öster om Oran, att stänga ner sina verksamheter. De fick en liknande order i juli förra året, men då förblev de öppna.
Rachid Seighir är föreståndare i en av kyrkorna i Oran och
driver även en bokhandel. I februari dömdes han och affärsbiträdet till proselytism, för att de säljer böcker med påstådd avsikt att ”skaka om muslimers tro”, vilket är olagligt. De dömdes
till två års fängelse samt böter. Efter överklagande sänktes dock
straffet till villkorlig dom och böter motsvarande cirka 13 000
svenska kronor.
Pastor Seighirs kyrka och bokhandel har trakasserats av
myndigheterna under flera år. I november 2017 beordrade
Orans guvernör att både kyrkan och bokhandeln skulle stängas för att de ”illegalt tryckte bibelböcker och publikationer avsedda för evangelisation ”. Ett år senare upphävde en domstol
beslutet på grund av procedurfel.

OPEN DOORS DAY 2021

SAVE THE DATE
13 NOVEMBER

HÖSTENS VIKTIGASTE KONFERENS

Den 13 november går Open Doors Day 2021
av stapeln, Sveriges största konferens med
fokus på förföljda kristna. Under temat
”håll | fast” får vi ta del av vittnesbörd från
den förföljda kyrkan, inspireras och be tillsammans. Open Doors Day är kostnadsfri
och sker även i år digitalt. Mer information
om konferensen hittar du på vår hemsida:
www.open-doors.se/odday

Nytt: Bönegrupps-sms
från förföljda kristna
Boka in ett besök av
Open Doors
Vi på Open Doors kommer gärna och besöker din
församling, bibelskola eller organisation. Vi berättar om situationen för världens förföljda kristna
och vad vi som kristna i Sverige kan göra för att
hjälpa dem. Vi anpassar oss efter de restriktioner
som för tillfället råder.
Kontakta oss genom vår hemsida
www.open-doors.se/boka-ett-mote,
för att få med Open Doors i planeringen av höstens verksamhet.

Våra böne-sms för bönegrupper följer samma personer från ett land under en hel termin. På så sätt
uppdateras ni om hur situationen förändras för
personerna och kan, genom er förbön, utveckla en
djupare samhörighet med våra förföljda syskon.
Under vårterminen följde böne-sms:en ett team i
Centralasien. Teamets ledare Evgeny* skriver:
”Tack för era böner! Det har varit en välsignelse att
veta att ni i Sverige har följt oss och bett för oss under
dessa månader. Vi har vandrat tillsammans i kärlek
och enhet. Gud välsigne er och fortsätt att be för oss!”
Böne-sms:en är gratis och skickas
ut varje måndag eftermiddag.
Under hösten kommer vi att följa
kristna från Mellanöstern.
Anmäl din bönegrupp nu:
www.open-doors.se/bonegrupp
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SKRIV EN RAD: SKRIVKAMPANJ

Skriv till utsatta barn och
tonåringar i Colombia
I Colombia är barn på landsbygden extra utsatta, dels på grund av kriminella
gruppers verksamhet och dels på grund av att traditionella ledare inte accepterar kristna från ursprungsbefolkningen. Därför har Open Doors genom
samarbetspartners ett barncenter som tar emot ungdomar från hela landet.
Barnens föräldrar är ofta pastorer och ledare.
På grund av coronapandemin har arbetet på barncentret förändrats. Inga
föräldrar har kunnat hälsa på och digital undervisning har införts. Samtidigt
lever både ungdomarna och personalen med oron om att någon av deras närstående ska drabbas av pandemin.
I områden som styrs av olika kriminella grupper ökar antalet våldsdåd.
Kristna hamnar i kläm och isoleras, både grund av de kriminella grupperna
men också på grund av restriktioner kopplade till pandemin. Förföljda kristna
på landsbygden lever under stor press.
Var med och uppmuntra dessa barn och ungdomar och ge dem hopp för
framtiden. Skriv en rad och bekräfta dessa barns och ungdomars identitet i
Kristus och Guds kärlek till dem. Du kan både skriva till ungdomar som befinner sig på barncentret, och till barn och ungdomar i följande regioner: Nariño, Tumaco, Chocó, Buenaventura, Córdoba, Cauca samt olika områden där
ursprungsbefolkning bor.
Skrivkampanjen pågår fram till den 20 december 2021.
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

y Skicka gärna med en
eller två uppmuntrande
bibelverser.
y Visa respekt: Undvik att
skriva om personens förflutna eller välsignelserna i
ditt eget land.
y Nämn inte Open Doors i
teckningarna
y Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men
skriv inte ut din adress
eller ditt fullständiga
namn.
y Skicka inte pengar eller
erbjudanden om hjälp.
y Vykort och barnteckningar
är bäst.
y Kritisera inte landets
religion eller religiösa
extremister, dess regering,
rättssystem eller politiska
ledare.
y Skriv kortfattat och tydligt
på spanska eller enkel
engelska.

Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv
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SERIE: LÄRDOMAR FRÅN BIBELN OCH DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

Gud överger aldrig dig

”Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa
göra mig?” Hebreerbrevet 13:5b-6
Andreas Eklund har varit
engagerad i Open Doors
arbete sedan början av
2000-talet. Han var en
nyckelperson i arbetet med
att starta upp den svenska
organisationen och var
aktiv i styrelsen. I dag leder
han arbetet med att bygga
relationer till kyrkor och
församlingar i Sverige.
I botten är han utbildad
teolog och pastor. Andreas
kommer att dela undervisning om vad Bibeln säger
om förföljelse och vad
vi kan lära oss ifrån den
förföljda kyrkan.

D

etta löfte nämns för första gången i Bibeln när Mose överlämnar ledarskapet till Josua. Förändringar skapar ofta oro och osäkerhet, inte minst när
centrala ledare lämnar. I den ovissa situationen uppmanar Mose folket att
ha sin trygghet i Gud. Det är även något som är centralt för våra trossyskon som
möter allvarlig förföljelse för sin tro och även i vårt arbete för att stödja dem. Vi är
helt beroende av Guds löften och ledning.
För några år sedan mötte jag en av Open Doors trotjänare som vittnade om
detta löfte. Under en period i början av 1980-talet upplevde vi som organisation ett
tydliga bakslag när det gällde bibelsmuggling. Ett flertal av våra kurirer blev arresterade och biblar konfiskerades. Den man, som jag träffade, hade tillsammans
med sin fru planerat att under denna period göra en resa till Kiev och Moskva.
Med sig drog de en husvagn fullastad med biblar, gömda i hemliga utrymmen. När
de kom till en rysk gränskontroll bestämde sig tulltjänstemännen för att göra en
grundlig undersökning. Till parets besvikelse upptäcktes biblarna. KGB tog paret
till ett hotell där de utsattes för tuffa förhör. Den följande natten hade de svårt att
sova. De kämpade med besvikelse, osäkerhet och fruktan. Varför hände detta?
De hade förberett sig noga och många bad för dem.
De tuffa förhören fortsatte dagen därpå. På eftermiddagen skickades de tillbaka till rummet, modlösa och utmattade. Där kunde de ”bara” be och vänta.
För att få tiden att gå bestämde de sig för att slå på en transistorradio som stod
på rummet. När de slog på radion skedde något förunderligt. Ut ur radion
strömmade en välkänd negro spiritual: ”Nobody knows the trouble I´ve seen,
nobody knows but Jesus…”. Det var det sista som de väntade sig höra från en
av den ryska regeringens radiostationer. Där och då upplevde de hur Gud
talade till dem och förändrade hela tillvaron. Gud var med dem! Från den
stunden växte deras frimodighet. Dagen efteråt delade de frimodigt evangeliet och sent på eftermiddagen blev de förda tillbaka till gränsen. Efter nya
förhör blev de frisläppta. När jag träffade mannen försökte han inte släta
över att det hade varit en svår prövning. Trots det menade han att det var
litet i jämförelse med många trossyskon i världen. Det var även en erfarenhet där Gud med tydlighet hade talat till honom och hans fru att han aldrig
överger någon.
Låt oss ta med denna lärdom i tider av osäkerhet och svårigheter. Gud
överger aldrig dig!

WWW.OPEN-DOORS.SE

17

SOCIALA MEDIER

Glädje över nydöpta i Centralasien
Ett av Open Doors mest gillade inlägg på Instagram den senaste tiden var om
ett hemligt dop i Centralasien. Tillsammans får vi glädjas över nya syskon i
tron, oavsett hur nära eller långt bort som de befinner sig. Fortsätt gärna att be
för de nydöpta. Som vi nämner i Instagram-inlägget så riskerar de att uteslutas
ur sitt samhälle och bli förföljda, om deras dop blir känt.

Be för kristna i Gaza
På Facebook väckte en förbönsuppmaning för kristna i Gaza stort engagemang. När våldet eskalerade i området
i maj drabbades många människor,
däribland den kristna gruppen i Gaza.
Gruppen består av cirka 900 människor,
som brukar delta i baptistkyrkans gudstjänster. Men för tillfället kan de inte
mötas fysiskt, utan har mötts digitalt.

Missa inte #StayforTruthIndia
Just nu pågår en stor internationell kampanj för att uppmärksamma situationen
för kristna i Indien. Open Doors vill på olika sätt sprida information, inspirera till
bön och påverka beslutsfattare, för att skapa förändring. Håll utkik efter hashtaggen
#StandforTruthIndia i sociala medier för att inte missa något. Dela gärna inläggen,
så att fler nås av budskapet.
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GE EN GÅVA

S
Sitara från
Indien:

”Jag gick i
hemlighet
till kyrkan”

itara* är 21 år och bor i Indien. När hon var
liten blev hennes mamma sjuk och familjen
försökte förgäves få henne frisk. Så småningom fick de rådet att ta med sig mamman till en kyrka. I ett års tid bad kristna för Sitaras mamma, men
till slut tog sjukdomen hennes liv.
Familjen sågs som förrädare av de andra byborna och Sitaras pappa var nedslagen. Han hade
hoppats att hans fru skulle bli bra genom bönen,
men det hade inte hjälpt. I stället hade familjen blivit helt förkastad av omgivningen på grund av deras kontakt med kyrkan. Pappan anklagade Sitara
för det som hade hänt och varnade barnen för att
ha kontakt med de kristna igen.
– Men jag kunde inte låta bli att gå till kyrkan.
Trots att min mamma inte blev bra, så visste jag
att Gud var verklig. Jag gick i hemlighet till kyrkan
med mina syskon. Varenda gång som min pappa
kom på oss fick vi stryk inför alla våra grannar, säger Sitara.
En ödesdiger dag fick Sitaras pappa en hjärtattack och dog omedelbart. Femton år gammal blev
Sitara föräldralös, med två småsyskon att ta hand
om. Samtidigt menade de andra byborna att det
som hade hänt berodde på Sitaras kristna tro och
vägrade hjälpa de tre föräldralösa barnen.
Open Doors lokala partners fick höra om Sitara
för två år sedan och har sedan dess haft regelbunden kontakt med henne. Hon har bland annat fått
matpaket ett flertal gånger under covid-19-pandemin.
Tack vare ditt stöd kan Open Doors hjälpa förföljda kristna som Sitara. Din gåva behövs och den
gör skillnad!
Vänliga hälsningar

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via
vår hemsida: www.open-doors.se
eller på telefon: 019 - 31 05 00.
Märk betalningen:
”Gåvobevis till förnamn efternamn”
”Minnesgåva till förnamn efternamn”

Vill du göra en insamling till högtidsdag
eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på
mail: sweden@od.org eller telefon.
Då kan vi komma överens om märkning
av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte
beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in
sin gåva.
Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare,
samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:
Bankgiro 900-3054
eller
Swish 900 3054
Obs! Var noga med märkningen i textfältet.
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B-post

Posttidning B

MAF
Sjöhagsvägen 2
721 32 VÄSTERÅS

säker landningsbana utan betande getter eller
andra hinder på banan, berättar David Nordlander.
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

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

vård på grund av sin tro.

Tel: 013-35 39 60
E-post:office@maf.se

Skulle Daniel
överleva natten..

Nerslagen
- men inte
utslagen

P

Pionjärsatsningen för folkgruppen Nyangatom i Sydsudan kommer innebära ett lyft som berör hela samhället.

B

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än
två timmar.
– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
är med och hjälper till att återställa den enkla
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget
berättas det att flygplan har landat och lyft så vi
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en

David Nordlander

MAF Sweden

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”
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