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LEDARE

Att tro i motvind

I

bland märks det extra tydligt att vi har att göra med
starka ”härskare, makter, krafter och herradömen”
(Ef. 1:21). Det kanske inte är så konstigt när man försöker lyfta fram missförhållanden i ett land med miljontals gudar. Redan för åtta år sedan var det många
som oroade sig för utvecklingen i Indien när ett hindunationalistiskt parti (BJP) fick egen majoritet i parlamentet. Det dröjde inte länge förrän dessa farhågor
besannades.
Indien har funnits med på World Watch List (WWL)
sedan starten 1993 och har huvudsakligen varit placerad i listans nedre halva (plats 49 1998). Men när BJP
alltså fick makten 2014, började landet klättra på listan. I dag ligger Indien på plats tio och förföljelsen av
kristna betecknas som ”extrem”.
De senaste fyra åren har Open Doors särskilt belyst denna utveckling under temat Impact India. Vi har
presenterat flera rapporter som påpekar problemen
och har gett förslag på åtgärder. Inte bara till stöd för
landets kristna utan även för andra religiösa minoriteter. Men situationen fortsätter tyvärr att förvärras
och de brutala attackerna blir bara fler. Samtidigt ser
vi många exempel på en uthållig och orubblig tro hos
Indiens kristna!
Open Doors vill fortsätta att vara ett långsiktigt
stöd till kyrkan i Indien. Just nu arbetar vi med att
försöka få en rapport inkluderad vid den Universella
Periodiska Granskningen (UPR) som äger rum i FN:s
råd för de mänskliga rättigheterna i november. Dialogen äger rum mellan stater och innebär en granskning
av hur länder lever upp till sina åtaganden avseende
mänskliga rättigheter. I år är Indien föremål för denna
granskning. Tillsammans med andra organisationer
har vi skrivit ett dokument som pekar ut flera problemområden. Om dessa tas med av till exempel den
svenska delegationen, är Indien förbundet att svara.
Vår bön och förhoppning är att även kristna ska betraktas som fullvärdiga medborgare i Indien!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
FOTO: SARA BAKHSHI_UNSPLASH
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“JESUS BETYDER ALLT FÖR MIG”

Mehrs orubbliga
tro i Indien
N

är Mehr* och hennes familj blev kristen började snart glåporden hagla över dem. En dag
övergick trakasserierna i fysiskt våld och
Mehr hamnade på sjukhus. Hon kämpar nu för att
komma tillbaka efter den traumatiska attacken,
men vet att hon är buren av Gud.
– Gud lade i mitt hjärta: ”Var inte rädd för jag är
med dig”, säger hon.
Mehr, en ung indisk kristen i tjugoårsåldern, bor
tillsammans med sina föräldrar och två systrar. Hon
växte upp som hindu i en religiös familj i ett hinduiskt samhälle. Men Mehr kämpade länge med kronisk
sjukdom och upplevde varken frid eller helande.
En dag bjöd en av hennes farbröder in henne till en
kristen gudstjänst. Där hörde hon för första gången
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evangeliet och valde att följa Jesus. Senare fick hennes mamma och systrar också höra Guds Ord genom
en pastor och hela familjen tog emot Jesus.
– Jag fick lära känna Jesus som den sanne Helaren – den levande Guden – och gav mitt liv till Jesus,
säger Mehr.
ANSES VARA FÖRRÄDARE
Att följa Jesus i området där Mehr bor innebär en
stor risk. Kristna som lämnar hinduismen ses ofta
som förrädare och anklagas för att föra med sig
olycka till byn genom att förarga hinduiska gudar.
– När jag tog emot Kristus anklagade människorna i vårt samhälle oss för att ta emot pengar för att
bli kristna. De använde hela tiden nedsättande ord
och hånade oss, säger Mehr.

TEMA: EN ORUBBLIG TRO I INDIEN

INDIEN
World Watch List 2022
Plats: 10 Poäng: 82
www.open-doors.se/indien

Mehr har bland annat deltagit i förföljelseförberedande träning genom Open Doors
samarbetspartner. Under kursen delade hon med sig av sina erfarenheter och många
berördes av hennes orubbliga tro på Kristus.

Hon fortsätter:
– Deras ord gjorde ont ett tag, men min oförklarliga glädje i Kristus övervann allt motstånd. Förföljarna hade inte mött Kristus. Jag trodde och bad att de
skulle få uppleva Jesus på samma sätt som vi.
NÄR ILSKA BLIR TILL VÅLD
En dag efter ett bönemöte stoppades Mehrs mamma
och syster på gatan av några grannar. Den här gången eskalerade de arga kommentarerna till fysiskt
våld och grannarna började slå dem. Mehr såg det
på avstånd och sprang dit för att hjälpa till, men då
attackerades även hon. Hon får tårar i ögonen när
hon berättar om händelsen.
– De som attackerade oss började slå mig skoningslöst och försökte strypa mig med ett tygstycke. Jag

blev medvetslös. En person som var i närheten ringde
efter ambulans och fick stopp på attacken. Jag blödde
och var skadad på flera ställen på kroppen.
När Mehr till slut vaknade upp befann hon sig på
sjukhuset och såg sin mor och syster vid sidan av sängen, med blod på sina kroppar och sönderslitna kläder.
– Ditt tillstånd är kritiskt, sa hennes mamma.
UPPMUNTRADES GENOM PSALM 23
På sjukhuset kämpade Mehr med sin oro. Varför
blev hon brutalt attackerad av sina grannar? ”Hur
kan jag möta dem nu”,
tänkte hon. Hon hade
inget hopp och funderade till och med på att ta
sitt eget liv.
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– Jag var chockad och avtrubbad efter händelsen, säger Mehr.
Hennes mamma och syster uppmuntrade henne med
Bibeln och påminde henne om hoppet i Kristus. De läste
Psalm 23 för henne: “...ty du är med mig, din käpp och
din stav, de tröstar mig.”
– Jag var helt förkrossad, oförmögen att förstå allt som
hände. Men när min syster och min mamma bad med
mig återhämtade jag mig och stärktes av Guds Ord om
att Han beskyddar mig och tröstar mig. Så jag började
långsamt bli starkare genom bönen, Bibeln och genom
att skriva ner mina tankar till Gud i form av sånger.
INGEN POLISUTREDNING
Trots att en anmälan gjordes efter attacken gick gärningsmännen fria, eftersom de hade en inflytelserik
position i samhället. Inga arresteringar eller förhör genomfördes. Förföljelsen slutade inte där.
Gärningsmännen gick så långt att de mutade läkarna
på sjukhuset – och sa till dem att de skulle sluta behandla Mehr eftersom hon var kristen. Mutorna fungerade.
– Sjuksköterskorna kom inte längre till mig och all
vård upphörde, säger Mehr.

Open Doors samarbetspartners fick höra talas om
händelsen och hjälpte Mehr att betala för sina sjukhusräkningar och flytta till ett annat sjukhus – som var
vänligt inställt mot kristna – för att fortsätta med den
viktiga behandlingen.
– Den här sortens orättvisa borde inte någon behöva utsättas för, oavsett om man är kristen eller inte, säger Mehr.
”SÅ TACKSAM FÖR ALLT GUD HAR GJORT”
Efter attacken förlorade familjemedlemmarna sina
jobb och deras behov av hjälp är fortfarande stort.
Open Doors samarbetspartners fortsätter stödja dem
medan de återhämtar sig från traumat efter attacken.
Familjen får hjälp med sjukhusräkningar, mat och andra behov.
– Jag är så tacksam för allt Gud har gjort. Han har
verkligen tröstat mig genom er barmhärtighet. När allt
såg mörkt ut lyfte er närvaro och era böner upp både
mig och min familj, säger Mehr.
Mehr har gått igenom mycket trots att hon är ung,
men hennes tro är stark och hon är överlåten till uppgiften att vara ett ljus för Kristus i Indien – oavsett vad
det kostar.

PÅ PLATS I INDIEN – Open Doors
lokala kontakt om situationen
Daniel är i 45-årsåldern och bor i västra
Indien, där han är en av Open Doors
lokala kontakter. Han berättar att
situationen för landets kristna är
mycket allvarlig.
– Det blir värre för varje år och innebär stora svårigheter och prövningar
för kristna.
Varje dag får han minst två till tre
böneuppmaningar efter incidenter där
kristna har mött förföljelse.
– Kristna bemöts på ett så barbariskt och inhumant sätt, säger han upprört.
Daniel berättar om ett fall för några månader sedan,
då en ung kristen ledare attackerades med syra. Efter
att ha svävat mellan liv och död på sjukhuset i flera dagar dog mannen.
Förutom våldet finns det andra typer av förtryck,
till exempel att bli utestängd från samhällsfunktioner. För kristna på landsbygden startar ofta förföl-
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jelsen med hot som sedan övergår till utfrysning och förstörelse, för att sedan
eskalera till fysisk misshandel och
uteslutning ur byn.
Varför blir ett helt samhälle
emot kristna?
– Kristna misstolkas och framställs på ett felaktigt sätt för andra
invånare. De flesta makthavarna är
partiska och är emot den kristna minoriteten. Kristna berövas möjligheten att
behandlas på ett rättvist sätt.
Trots det öppna förtrycket av kristna i Indien
finns det inte många människor med inflytande som
kan höja rösten och ta avstånd det som sker. Media är
starkt influerad av hindunationalism och myndigheterna tar nästan alltid extremisternas parti.
– Det är viktigt att kristna i västvärlden öppet tar
ställning för kristna i Indien. Det bidrar till att Indiens
kristna kan hålla fast vid sin tro.

TEMA: EN ORUBBLIG TRO I INDIEN

”FÖRFÖLJARNA HADE
INTE MÖTT KRISTUS.
JAG TRODDE OCH BAD
ATT DE SKULLE
FÅ UPPLEVA JESUS
PÅ SAMMA SÄTT SOM VI.”

Attacken var ett stort trauma och påverkade Mehr inte bara fysiskt
utan även psykiskt. ”Jag var inte medveten om min omgivning, allt i
mitt liv rasade ihop. Jag blev svag och förlorade mitt jobb.
Jag pratade inte med någon och låg hela tiden på min säng.”

* Namnet i texten är ändrat av säkerhetsskäl.
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PETER PAULSSON:

”Upplagt för en
perfekt storm”
Å

rets karta över dokumenterade fall av våldsam förföljelse i Indien visar på en ökning både när det gäller antalet delstater
där flest fall sker – från fyra till åtta delstater – och även antalet
delstater som har infört antikonverteringslagar: från åtta till tio.
Enligt Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, bekräftas utvecklingen av lokala kontakter.
– Det vi hör från våra partners i Indien är att situationen bara blir
värre.
Det indiska styrets ideologiska hemvist är en orsak till utvecklingen,
enligt Peter Paulsson.
– I och med att regimen kommer från den hindunationalistiska rörelsen så ger man indirekt frisedel till den aggressiva utvecklingen. Det
man som politiskt parti står för förverkligas av partiets anhängare på
gräsrotsnivå. Vi har sett det här komma och har lagt extra fokus på detta under senare år.
Under många år har det byggts upp en hatkampanj mot religiösa minoriteter, däribland kristna, vilket har lett till att människor utifrån en
subjektiv övertygelse har attackerat dessa minoriteter.
– Detta förvärras nu, när även lagstiftningen ändras på delstatsnivå.
Ytterligare två delstater har infört antikonverteringslagar, bland annat
Uttar Pradesh. Det är den folkrikaste delstaten i landet, där också kyrkan har en stark närvaro. Det är upplagt för en perfekt storm, i bemärkelsen att den ideologiska rörelsen har fått spridning i alla delstater i
hela Indien och får ett allt starkare fäste samtidigt som regimen legitimerar deras agerande genom lagstiftning.
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TEMA: EN ORUBBLIG TRO I INDIEN

ANTAL FALL AV VÅLDSAM FÖRFÖLJELSE
0-2 våldsamma fall
3-14 våldsamma fall
15-49 våldsamma fall

Jammu
and
Kashmir

50 eller fler våldsamma fall
Stater med antikonverteringslagar

Ladakh
Himachal
Pradesh
Punjab

Haryana

Inga rapporterade händelser

Uttarakhand

Arunachal
Pradesh
Assam

KINA

PAKIST AN

Delhi

Sikkim

NEPAL

BHUT AN

Uttar
Pradesh

Rajasthan

Nagaland

Meghalaya

Bihar
Jharkhand
Gujarat

Manipur

BANGLADESH

Madhya Pradesh

MYANMA R

Odisha

West Bengal

Tripura
Mizoram

Maharashtra
Chhattisgarh
Telangana
Puducherry
Goa
Karnataka

Andhra
Pradesh

Puducherry
Tamil
Nadu

Puducherry
Andaman

Kerala

och Nicobar

Lakshadweep
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Möt fyra kris

Ram
R

am* fann Kristus när han blev sjuk och låg på sin
dödsbädd. Han blev frisk och var säker på att det
var Jesus som helat honom. Så småningom tog
alla i hans familj emot Kristus.
Ram grundade en församling i en närbelägen by
och många blev kristna. Samtidigt växte antalet motståndare. En dag blev Ram svårt misshandlad. När hans
föräldrar kom dit fann de honom helt blodig och han
fördes till sjukhus.
Ram och hans familj påverkades mycket ekonomiskt
efter misshandeln. Men genom Open Doors samarbetspartners kunde de få hjälp att starta en livsmedelsbutik.
Familjen stöttas även genom förbön och utbildning.
– Utan inkomst befann jag mig längst nere på botten.
Jag tänkte att jag hade svikit Kristus och att han hade
vänt sig bort från mig. Men Gud visade sin suveränitet
genom er hjälp och tog bort min modlöshet, säger Ram.
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Shweta
S

hweta är en av deltagarna på en sömnadsutbildning i södra Indien, som drivs av Open
Doors samarbetspartner. De flesta av deltagarna är hemligt kristna. Många är analfabeter och
har svårt att få andra jobb än som dagarbetare. Efter
sömnadsutbildningen kan de ofta jobba heltid som
skräddare.
Shweta har förföljts för sin tro på Jesus, framför
allt av sin mans familj som är hinduer. Vid ett tillfälle blev hon allvarligt misshandlad av sin svärmor
och några andra kvinnor, vilket blev ett stort trauma för Sweta. Men hon har lyckats övervinna svårigheterna och har nu en ledarroll i sin församling.
De nya skrädderikunskaperna har hjälpt henne att
få en inkomst till sin familj. Hon konstaterar stolt:
– Allt är Hans välsignelse. På grund av det jag tjänar kan mina barn få en bättre skolgång.

stna i Indien

Maria
M

aria* bestämde sig för att följa Jesus i vuxen ålder. Hon levde då med en hinduisk
man, som misshandlade henne och tvingade henne att tillbe hinduiska gudar. Till slut gav
hennes man ett ultimatum: Lämna tron eller lämna
mig. Maria valde att hålla fast vid Kristus och lämna
den destruktiva relationen. Hon flyttade till sitt föräldrahem igen, men hon hade svårt att hitta ett jobb
och ville inte vara beroende av sina syskon. Open
Doors partners fick under den här tiden höra
talas om Maria och hjälpte henne att starta
ett textilföretag.
– Jag är så glad och tacksam till Gud, för
att han hela tiden påminner mig om hans
stora kärlek för mig och att den aldrig
tar slut. Jag hade aldrig kunnat tro att jag
skulle driva ett textilföretag och försörja
mig själv, säger hon.

Shivani
I

flera års tid blev tvåbarnsmamman Shivani konstant
misshandlad av sin alkoholiserade man och hans familj. När hennes kristna tro blev känd i byn blev familjen dessutom påhejade i misshandeln av de andra
byborna.
– Trots allt lidande så är jag hoppfull. Gud har kommit
ihåg mig och jag vet innerst inne att jag är hans ögonsten.
Shivani bad dagligen till Gud om hjälp med att försörja sig, för att inte bli så beroende av sin svärfamilj. Bönesvaret kom dels i form av ett erbjudande om utbildning
på en skönhetssalong, och dels genom Open Doors partner som stöttade Shivani så att hon kunde öppna en
egen salong. De tog kontakt med hela hennes familj och hennes svärföräldrar har
bland annat gått i familjerådgivning.
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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UPPDATERING

ETT ÅR SENARE – MÖT PREETHA
OCH VINITA IGEN
Förra året berättade vi om Preetha och hennes vän
Vinita, som attackerades och blev allvarligt skadade under ett bönemöte hemma hos Vinita. Open
Doors lokala kontakt har träffat kvinnorna igen,
för att få en uppdatering om deras situation.
Preethas familj har tvingats flytta två gånger, för att
komma undan förföljelsen.
– Så fort människor får höra om vår tro så kontaktar de hinduiska extremister, som kommer hem till oss
och skapar tumult. Vi bor just nu i vårt tredje hyreshus
och håller en låg profil. När vi träffar andra kristna är
vi lågmälda och möts i små grupper, säger hon.
BOR KVAR PÅ ORTEN
Vinita bor kvar på orten där de attackerades, på
grund av sin ekonomiska situation.
– Jag kan inte flytta eftersom jag äger mitt hus, och
det krävdes mycket för att kunna köpa det.
Förföljelsen är dock fortfarande närvarande, och
Vinita trakasseras av sina grannar varje dag.
– Jag berättar inte öppet om Jesus nu, eftersom
min familj är under konstant övervakning.
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SÅ FORT MÄNNISKOR FÅR HÖRA
OM VÅR TRO SÅ KONTAKTAR
DE HINDUISKA EXTREMISTER,
SOM KOMMER HEM TILL OSS
OCH SKAPAR TUMULT.
BESTÅENDE MEN I ARMEN
Vinita har återhämtat sig fysiskt efter attacken, trots
att hon fick flera skallskador, men för Preetha är det
fortfarande en bit kvar.
– Efter händelsen hade jag frakturer på flera ställen i min arm, och mina nerver och vävnader var
skadade. Trots behandling fungerar den fortfarande
inte som den ska och jag har ont. Läkarna har föreslagit operation, men det är inte ekonomiskt möjligt
för min familj, berättar Preetha.
Fortsätt gärna stå med Preetha och Vinita i bön.
Be för Preethas make, som nyligen hade en hjärtattack, och för Vinitas syster, som är ensam kristen i
sin familj.

W O R L D

W A T C H

Nyheter
Så många kristna gästarbetare har
utvisats från Turkiet under perioden
2019-2021, enligt en rapport från
Association of Protestant Churches.

KONVERTITER HAR PÅBÖRJAT
FÄNGELSESTRAFF

Kyrka attackerades
i södra Nigeria
– minst 50 döda
NIGERIA | Ett 50-tal människor dödades, varav ett flertal
barn, i en attack mot en katolsk kyrka i sydöstra Nigeria söndagen den 5 juni. I samband med attacken misstänks även gudstjänstbesökare ha blivit kidnappade.
Attacken ägde rum i delstaten Ondo i sydvästra Nigeria.
Ögonvittnen berättar att gärningsmännen även använde sprängämnen.
Motivet är, vid pressläggning, fortfarande oklart. Liknande attacker som söndagens dåd är mycket ovanliga i
södra Nigeria, till skillnad mot norra Nigeria. Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, menar
att attacken kan ses som ett uttryck för ambitionen att
islamisera landet, som flera olika grupper har.
– För att nå det här målet bedrivs etnisk rensning
på många håll, nu även i det som kallas mellanbältet gränsområdet mellan de i huvudsak muslimska regionerna i norr och de kristna regionerna i syd, säger han.
En av ledarna för katolska kyrkan i Ondo, Augustine
Ikwu, säger i ett uttalande efter dådet att kyrkan ”är förkrossad”.
– Vi vänder oss till Gud för att söka tröst för familjerna till dem vars liv gick förlorade, säger han.
Fotnot: Vid tidpunkten för Magasinets pressläggning fanns
inga uppgifter om situationen för de kidnappade.

IRAN | Två kvinnliga iranska konvertiter, varav den
ena är nygift, har börjat avtjäna fängelsestraff på
grund av deras kristna tro. Nygifta Fariba Dalir
kommer att tillbringa två år i Evinfängelset i Irans
huvudstad Teheran, medan Sekani Mehri Behjati
avtjänar ett tvåårigt straff i Lakanfängelset i staden Rasht. De är dömda för att bland annat ha
”handlat mot nationens säkerhet”.

ÖKAD CENSUR FÖR HEMSIDOR
OCH APPAR
KINA | De nya reglerna för internet har
nu lett till att en kristen hemsida
har tvingats stänga ner efter mer
än 20 år. De nya reglerna för religiös information på nätet, som
trädde i kraft den 1 mars, kräver
tillstånd för den som lägger ut religiöst innehåll. Dock kan bara den utgivare som finns inom någon av de fem statliga
godkända religiösa grupperna, däribland Tre
själv-kyrkan, få tillstånd.

KRISTEN STUDENT MÖRDAD
NIGERIA | En kristen student mördades i mitten av
maj på en högskola i delstaten Sokoto i nordvästra Nigeria. En grupp muslimska manliga studenter misstänks ligga bakom mordet. Den mördade
kvinnan ska ha protesterat mot att islamsk information delades i en chattgrupp som var avsedd
för akademiska frågor. Kvinnan hotades först,
varpå personal evakuerade henne. Trots det fick
gärningsmännen tag på henne och stenade henne,
innan de satte eld på hennes kropp. Två personer
ska ha gripits i samband med mordet, enligt en talesperson för polisen.
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När förföljelsen
kom var Sudeep
förberedd
Sudeep kom till tro i vuxen ålder och gick efter ett års
bibelskola in i en tjänst för Gud. Livsvalet väckte så
småningom stort motstånd. Men Sudeep lärde sig att
stå upp för sina rättigheter.
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TEMA: EN ORUBBLIG TRO I INDIEN

S

udeep är gift och har två barn. För flera år sedan
drabbades hans hustru av en kronisk ledsjukdom. De oroliga makarna sökte hjälp hos både
läkare och religiösa ledare, men ingen kunde hjälpa
Sudeeps fru, vars värk blev alltmer outhärdlig.
En dag kom Sudeep i kontakt med en kristen missionär, som berättade för honom att Jesus kan hela.
Sudeep skrattade bara åt missionären och undrade
hur Jesus, som själv hade blivit korsfäst, skulle kunna
rädda hans fru?

”NÄR BÖNESTUNDEN VAR
ÖVER SÅG JAG MIN FRU
STÅ DÄR LEENDE; HELAD
OCH FÖRNYAD.”

HUSTRUN BLEV HELAD
Sudeeps syster hade dock blivit kristen, och hon bjöd
med sig sin svägerska till kyrkan, utan Sudeeps vetskap.
Under ett bönemöte blev Sudeeps hustru helad.
– Samma dag kontaktade man mig från kyrkan utan
att berätta om helandet. När jag kom fram till kyrkan
predikade pastorn om omvändelse. Jag slöt mina ögon
och när bönen startade upplevde jag något extraordinärt! Jag började skaka och gråta och jag
omvände mig där och då. När bönestunden var över såg jag min fru stå där
leende; helad och förnyad.
Sudeep gick en ettårig
bibelkurs och började
därefter tjäna
Herren. Efter
ett par år
ökade motståndet.
– Var jag än
predikade
dök
det upp någon statlig
tjänsteman för att hålla
ögonen på mig. En gång under en gudstjänst kom det cirka 50 fordon med poliser, journalister och extremister, och förde
med sig många av gudstjänstbesökarna till häktet.
När Sudeep kom dit för att
betala borgen slutade det

med att han också blev häktad. Efter tolv timmar släpptes gruppen, men det har blivit blev många fler gånger i
häktet sedan dess.
”SKAKAR BARA JAG TÄNKER PÅ DET”
Sudeep kände sig ofta missmodig. Vändningen blev en
förföljelseförberedande träning genom Open Doors
samarbetspartner, där han fick lära sig mer om vad Bibeln säger om förföljelse.
– Jag lärde mig dessutom vilka rättigheter jag har som
indisk medborgare och att jag inte gör något olagligt genom att leva som en kristen.
En dag eskalerade förföljelsen. Polisen och hinduiska
extremister bröt sig in i Sudeeps hus och tvingade med
honom till ett närliggande tempel.
– Jag skakar bara jag tänker på det, säger Sudeep, och
fortsätter:
– Hela byn hade samlats. De krävde att jag skulle böja
mig för alla avgudar. Jag vägrade och de hotade att slita
mig i stycken om jag inte avsade mig min tro.
– Just i det ögonblicket hände något. Gud påminde
mig om allt jag lärt mig under kursen om förföljelse.
Sudeep argumenterade för sina rättigheter som indisk medborgare. Poliserna övertygades och sa åt folkmassan att inte störa Sudeep något mer.
– När man blir brutalt arresterad av hotfulla poliser
och sedan får tillbringa timmar av ovisshet i en mörk
fängelsecell är det väldigt tufft. Jag har varit så rädd,
men Herren har varit med mig och styrkt mig. Allt jag
behöver är Hans kärlek vilket jag inte ger upp för något
annat, säger Sudeep.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: EN ORUBBLIG TRO I INDIEN

NÄR FÖRFÖLJELSEN
SÄTTER SPÅR

– utdrag ur pastor Shekhars berättelse

Pastorn Shekhar* var övertygad om att hans
son också skulle bli pastor, och hade börjat
träna honom inför uppgiften. Men plötsligt
förändrades allt. Shekhar arresterades,
torterades och uppmanades att lämna sitt
hem. På vår hemsida kan du ta del av Shekhars
berättelse i sin helhet. Här följer ett utdrag:
... ”Dagen då allt förändrades var pastor Shekhar hemma
hos några andra kristna för att be. De brukade träffas på det
sättet för att lovsjunga och be, och sedan läsa ett avsnitt ur
Bibeln och meditera över det. De brukade också be och fasta
för helande och befrielse för de sjuka.
Detta var inget ovanligt för pastor Shekhar. En stor del av
hans verksamhet innebar att träffa människor på små bönemöten i deras hem, särskilt när människor var i behov av
helande eller tröst.
Men den här dagen hände något.
– Medan vi bad kom poliser. De avbröt oss och började
hota oss, säger pastor Shekhar.
– Det var i det ögonblicket jag insåg att nu är det vår tur
att bli förföljda.
Shekhar var fullt medveten om att svår och våldsam förföljelse skulle kunna bli verklighet. Han hade ju läst hur
Jesus säger till sina lärjungar i Matteusevangeliet kapitel
10 att de skulle bli förföljda för sin tro – men att den helige
Ande skulle hjälpa dem.
– Poliserna beslagtog våra biblar och böcker och hotade oss.
Sedan sa de åt oss att vi skulle följa med till polisstationen.
När de kom fram till stationen insåg Shekhar att den verkliga förföljelsen ännu inte hade börjat. Han och de andra
som hade bett tillsammans blev nu trakasserade, misshandlade och torterade.
– Det var då jag blev rädd på riktigt, säger Shekhar. ...

Fortsättningen hittar du här:
www.open-doors.se/forfoljdakristna/shekhar
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*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

ANDAKT

Att göra
Guds vilja
trots brister
Utdrag från Open Doors podcast Stå stark i stormen.

E

n tidigare medarbetare inom Open Doors, Ron
Boyd-MacMillan, delar följande tankar i sin
bok ”15 lärdomar från den förföljda kyrkan.”
”När jag bodde i Hong Kong brukade jag stämma middagsträff med många av Open Doors understödjare, som levererade biblar till Kina. Ofta
hade dessa mött kända kyrkoledare från Kina under sina resor. Efter att vi samtalat ett tag kunde
de säga: ”För att vara ärlig var jag lite besviken. Jag
trodde att man skulle märka att dessa människor
var helgade, och naturligtvis var de det, men de var
också ganska fördomsfulla, eller oförskämda”.
Vi har lätt att utgå från att om en kristen överlever tjugo år i en stinkande fängelsecell hör de hemma i en helt annan andlig kategori, jämfört med
oss själva. De har naturligtvis en helt annan upplevelse än oss, men det behöver inte nödvändigtvis göra dem mer andliga. De behåller ofta blinda

fläckar och fördomar från sin kultur.
Vid ett tillfälle anordnade jag ett möte mellan en
framstående bibellärare och en väckelsepredikant
i Gansu-provinsen. Under en tioårsperiod hade
den kinesiske ledaren sett över 50 000 bli frälsta.
Men till vår förvåning trodde han att ”du kan bara
komma till tro på en söndag.” Han hade undervisats av sin älskade mormor, som trodde att Herren bara lyssnar till ånger om bättring om det var
söndag. Vi diskuterade detta, men till slut kastade
han ut oss och ropade: ”Ni hatar ju bara min mormor.” Ändå är han fortfarande en mycket effektiv
evangelist, trots detta ”hinder” han byggt upp för
Guds nåd!
Dessa kristna ledare arbetar i ett land som har
sett den största kristna väckelsen i historien. Gud
upphör inte att utgjuta sin Ande för att hans tjänare har brister.

Podden Stå stark i stormen hittar du här:
www.open-doors.se/podcast/andakt

Möt talare från Centralasien, Mellanöstern och Nigeria under en heldagskonferens den
12 november 2022 på Conventum i Örebro. Vill du göra en insats som volontär under
konferensen? Mer information hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se/ODDay
WWW.OPEN-DOORS.SE
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SKRIV EN RAD: SARAH OCH LATIFA I NORDAFRIKA

UPPMUNTRA

Sarah
och Latifa
Sarah tillsammans med en väninna, till höger: Latifa.

S

arah* är 27 år gammal och lever i Nordafrika.
Hon växte upp i en muslimsk familj, med en
pappa som var imam. I tonåren började hon ifrågasätta islam och blev i 18-årsåldern kristen i stället.
När hennes pappa upptäckte det tvingades hon lämna
hemmet. Hon fick under en tid bo hos en kristen familj.
Samtidigt spred Sarahs pappa rykten om henne, vilket
var ett hårt slag för henne. Trots det saknade hon sin
familj och gick till slut med på att gifta sig för att få ha
kontakt med dem igen. Hon hittade en man som var
öppen för den kristna tron, men efter bröllopet förändrades han och utsatte Sarah för övergrepp. Efter ett tag
slängde han ut henne från hemmet.
Latifa* är 42 år gammal och kommer, precis som Sarah, från ett land i Nordafrika. Hon beskriver sina föräldrar som kulturella muslimer, och inte så religiösa. I

SKRIVANVISNINGAR:
y Hälsningar i denna skrivkampanj lämnas digitalt till Open Doors
mejladress
redaktion@od.org

25-årsåldern mötte Latifa en man vars familj var kristen. Efter ett halvår av diskussioner och bibelläsning
valde Latifa att ta emot Jesus. Beslutet chockade hennes familj. Hennes yngre bror hotade att döda henne
och hennes pappa gav henne ett ultimatum: Glöm din
nya tro och börja bär slöja igen, eller packa dina saker
och lämna hemmet. Latifa lämnade hemmet. Så småningom gifte hon sig med mannen. De förföljs nu av
framför allt Latifas mammas släkt, som är fundamentalistiska muslimer. De har misshandlat hennes man
flera gånger och försvårat livet för paret på olika sätt.
De båda kvinnorna behöver vårt stöd och våra förböner. Uppmuntra dem genom att skriva en hälsning.
Hälsningen skickas digitalt.
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

Hälsningen skickas digitalt med e-post till
redaktion@od.org. Skrivkampanjen pågår
fram till den 15 december 2022

y Skriv på arabiska, franska eller engelska.
y Nämn inte Open Doors i ditt mejl.
y Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men skriv inte ut din
adress eller ditt fullständiga namn.
y Skicka inga erbjudanden om hjälp.
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Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

GE EN GÅVA

TILLSAMMANS
HJÄLPER VI
GEETIKA

G

eetika är ensamstående med två barn och
försörjer sig som grönsaksförsäljare. Hennes man, som är alkoholist, lämnade familjen för flera år sedan och Geetika har sedan dess
blivit kristen.
“Jag var så full av sorg och blev sjuk med jämna
mellanrum. Vid den tiden berättade en av mina bröder för mig om Jesus. Jag kom i kontakt med en bönegrupp där de regelbundet bad för mig. Jag kände
ett gudomligt lugn när de bad, och jag såg mirakel
hända när jag började be”.
Geetika kom med i en kyrka, där hennes tro fortsatte att växa. Hon mötte dock mycket motstånd under sin resa mot den kristna tron.
“Jag trodde att jag hade mött tillräckligt med utmaningar i livet när jag kom till Jesus, och att allt
skulle bli bra. Men så var det inte. I stället så mötte
jag förlöjligande och kritik för min tro.”
Hon fortsätter:
”Men jag måste också säga att detta motstånd inte
var någonting i jämförelse med livet jag hade utan
Jesus. Ifall Jesus fanns med mig så var jag redo att
möta allting. Inga problem var för stora.”
Genom samfundet som Geetika tillhör kunde
Open Doors samarbetspartner hjälpa henne med en
grönsaksvagn, vilket innebär att hon kan gå till flera
ställen, och på det sättet öka sin försäljning.
Ibland är det en grönsaksvagn som gör skillnad
i livet för våra förtryckta syskon. Vi vill stötta våra
syskon, där de befinner sig. Stå med du också, genom en gåva till Open Doors arbete. Tack!
Vänliga hälsningar
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via vår
hemsida: www.open-doors.se/ge
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 kan tillhandahålla insamlat totalbelopp om så
önskas.
Alla betalningar görs till:
Swish 900 3054
eller
Bankgiro 900-3054
Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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B

Mehrs värld rasade samman när hon
mötte förföljelse.
Men en sak kunde inte rubbas.

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

För 20 kronor får en kristen i Indien en handbok i förberedelse inför förföljelse
För 250 kronor får en kristen i Indien mat, medicin och någonstans att ta skydd, efter en fysisk attack
För 1500 kronor kan en kristen i Indien få träning för att förbereda sig på förföljelse

Swish:

900 30 54

Bankgiro:

900-3054

09-12-02 11.14.05

Märk
din gåva:
”Indien22M”

open-doors.se/Indien22M

09-12-02 11.14.05

Mehr* attackerades brutalt på öppen gata i
Indien. Gärningsmännen misshandlade och
försökte strypa henne. För att hon är kristen. På
sjukhuset vägrade personalen vårda henne. Efter
attacken förlorade alla i hennes familj sina jobb.
För att de är kristna.
Open Doors samarbetspartners har stöttat
familjen sedan dess, och deras tro förblir orubbad.
Kristna i Indien diskrimineras och förföljs på
en rad olika sätt. Tack för din gåva till stöd för de
som drabbas.

2019-01-09 07:55

* Namnet i texten är ändrat av säkerhetsskäl.
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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING AVI

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

Betalningsmottagare

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Till bankgironr

•

DEN
öre

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

900-8913
900-3054

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

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

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

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

9008913

45

Be för
Indiens
förföljda
kristna

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)
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