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Hur är det möjligt att just
de kristna blivit världens
mest förföljda religiösa
grupp? Kristna tenderar
ju att vara samhällets
mest konstruktiva och
pålitliga medborgare.
En grundorsak till all
förföljelse är strävan
efter makt. Motivet och
omständigheterna
för
maktanspråken
varierar, men medlet inkluderar alltid kontroll över
människor. Men de kristna är ofta svåra att kontrollera.
Den kristna tron är helt
unik! Ingen annan reli-

LEDARE

Utstuderad
förföljelse

gion, filosofi eller politisk ideologi kommer i
närheten av kristendomens löften och anspråk.
Människan har fått en
personlig relation med
Kristus som befriat henne från den typen av system och krav som andra
livsåskådningar ställer
som villkor. Paulus påminner om den kristna
gemenskapens
unika
särställning: ”Här är inte
jude eller grek, slav eller
fri, man och kvinna. Alla
är ni ett i Kristus Jesus”.
Förföljelsen av kristna
är ofta utstuderad, vilket
betyder att den är ”raf-

finerad och listig”. Motsatsord till utstuderad är
”oplanerad och spontan”.
Genom att slå mot kristna män och kvinnor där
de är som mest sårbara försöker man tvinga
Guds församling till underkastelse.

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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SÅ PÅVERKAR KÖNSBASERAD FÖRF
1 maj TUNISIEN
Be för en ung kvinna som misshandlas av sin man på
grund av sin tro på Jesus. Be om beskydd och om vishet för
de personer som försöker att hjälpa henne.
Psaltaren 9:10-11

2 maj JORDANIEN
Be om beskydd för den växande kyrkan som betjänar
många kristna med muslimsk bakgrund. Be speciellt för
satsningen på äktenskap, att de kurser som hålls för att
rusta äktenskapen ska få ha en positiv inverkan och bära
frukt.
Efesierbrevet 5:31-33

3 maj INDONESIEN
Be för en retreat för kristna kvinnor med muslimsk bakgrund. I området som kvinnorna kommer från är de flesta
muslimer och de kristna kvinnorna har svårt att träffas
för gudstjänst. Be att retreaten får stärka deras tro på Jesus
och att de får vara till välsignelse för varandra.
Andra Korinthierbrevet 1:3-4
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FÖLJELSE DEN KRISTNA FAMILJEN
4 maj MAROCKO
Be för Amina*, vars man skilde sig från henne på grund
av att hon tror på Jesus. Be att hon ska hitta ett jobb, så att
hon kan försörja sina barn.
Psaltaren 32:6-8

5 maj GAMBIA
Be för Ruth, en ung kvinna från en rik muslimsk familj.
Ända sedan hon konverterade och blev kristen 2008 har
hennes familj förföljt henne och försökt få henne att lämna tron. Läget förvärrades när hon gifte sig med en kristen
man för två år sedan. Be om dagligt beskydd över paret. Be
att hennes föräldrar och resten av familjen ska lära känna
Kristus.
Matteus 19:29

6 maj KUWAIT
Be om beskydd, tröst och helande för gästarbetande kvinnor som utsätts för övergrepp. Be även om en särskild välsignelse över kristna i Kuwait som hjälper dessa utsatta
kvinnor.
Psaltaren 18:2-7
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NEPAL
7 maj

Be för kristna organisationer, ledare och pastorer som har
blivit anklagade för olika saker på falska grunder och som
nu riskerar fängelsestraff. Be att sanningen ska komma
fram.
Första Petrusbrevet 3:13-17

8 maj

Be om beskydd för kristna konvertiter med hinduisk bakgrund, som förföljs av sina familjer och ofta blir utkastade
ur sina hem.
Jesaja 43:11-13

9 maj

Be för det stora antalet kristna som inte lever i en församling. Be att de ska hitta gemenskap och trygghet bland andra kristna.
Efesierbrevet 2:13-22

10 maj

Be om beskydd för de många kristna som blir arresterade
enbart för att de delar evangeliet. Be att advokater träder
fram och försvarar dem och att de kristna behandlas med
medkänsla vid rättegångar.
Psaltaren 37:1-9
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UZBEKISTAN
11 maj

Tacka Gud för att de kristna som greps av polisen i november, bland annat för olagliga religiösa möten, fick väldigt
låga böter vid rättegången i början av året. Vid domstolsförhandlingarna beslutade domaren att åtta kristna skulle få böta femtio dollar var, vilket är mycket mindre än
vad de hade förväntat sig. För en sådan här anklagelse är
böterna normalt omkring 500-2000 dollar per person.
Första Johannesbrevet 5:14-15

12 maj

Be för kristna med muslimsk bakgrund som ofta lever i
ensamhet i sin nya tro och är rädda för att bli upptäckta
av sina familjer. Upptäckt kan betyda hån, förföljelse och
ibland till och med att konvertiten dödas.
Psaltaren 72:12-14

13 maj

Be att Gud visar sig för landets ledare och att kristen tro
blir accepterad i landet.
Psaltaren 72:1-4

14 maj

Be för baptister, evangelikaler och pingstvänner som blir
hotade, utsätts för polisrazzior, arresteringar och böter.
Bara statskontrollerade kyrkor är tillåtna.
5 Mosebok 16:19-20
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SOMALIA
15 maj

Be för Ayaan* som mötte Herren för omkring 12 år sedan,
endast 19 år gammal. Hon förföljdes av sin familj och det
etniska våld som började i hennes hemstad inriktades på
kristna, vilket gjorde att Ayaan var tvungen att fly till en
annan stad. Be för Ayaans uppgift i Somalia, där det finns
få kristna.
Jesaja 9:2-6

16 maj

Be för Muktar* som leder en grupp med kristna, de flesta
är somalier. Han upplever nu en stark tillväxt i gruppen,
både andligt och till antal. Många människor har hört
evangeliet och mer än ett dussin har blivit döpta. Be om
Herrens beskydd över arbetet och hans fortsatta försörjning med allt som behövs. Be om vishet till alla inblandade.
Andra Petrusbrevet 3:18

17 maj

Be för ZemZem* som blev kristen för flera år sedan. Trots
förföljelse från sin familj blev hon en av ledarna i den lokala församlingen. Den senaste tiden har tyvärr ZemZem
haft problem med sin affär, som fick stängas för att hon
var kristen. Hon har även undvikit sin församling. Be om
beskydd, styrka och uthållighet för henne.
Kolosserbrevet 3:12-17

Reflektioner
Får du tilltal från Gud när du ber för
något av länderna eller människorna i bönekalendern?
Dela dem med oss om det känns rätt.
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
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MALDIVERNA
18 maj

Be för den nya regeringen, att synen på religion ska förändras, så att den kristna tron kan uttryckas och praktiseras av alla.
Första Timotheosbrevet 2:1-4

19 maj

Be att tron ska stärkas hos de maldiviska kristna, även om
de är utspridda och måste gömma sig.
Matteus 5:14-16

20 maj

Det finns få troende på Maldiverna. Be därför för att befolkningen, vare sig de är i landet eller inte, ska få en möjlighet att höra evangeliet och komma till tro på Jesus.
Första Timotheosbrevet 2:4-6

21 maj

Droger är det största problemet i samhället. Be att maldivierna finner läkedom och nytt liv i Jesus och kan lämna
sitt drogberoende bakom sig.
Lukas 4:18-19
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VIETNAM
22 maj

Be att Herren ska fortsätta ge vishet och kreativitet till
Open Doors fältarbetare, när de skapar och genomför projekt i landet, särskilt i mer avlägsna områden där förföljelse är vanligt. Många kristna känner sig hindrade att utöva
sin tro på grund av den nya religionslagen. Regimen har
blivit hårdare.
Första Korinthierbrevet 15:57-58

23 maj

Tacka Gud för de barn som har deltagit i läger för stambefolkningen i Vietnam. Tacka Gud för koordinatorer, lärare
och volontärer i detta projekt. En av lärarna sade: ”Det är
en speciell känsla, när vi varje år ger Guds Ord till barnen.
Jag känner mig välsignad av att ha denna möjlighet.” Be
för det här teamet när de förbereder sig inför kommande
klasser i sommar.
Psaltaren 40:9-12

24 maj

Be för släktingar som pressar nykristna att återvända till
sin gamla tro. Be att de ska få se Kristus genom sina kristna släktingar.
Första Petrusbrevet 2:12
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EGYPTEN
25 maj

Be för unga kristna män och kvinnor som söker jobb. De
möter ofta diskriminering, eftersom muslimska arbetsgivare föredrar muslimska anställda, trots sämre kvalifikationer.
Psaltaren 37:3-6

26 maj

Be för ungdomsverksamheten i församlingarna, som hjälper unga kristna att leva nära Jesus i otrygga tider.
Jesaja 44:3-4

27 maj

Be att islamistgruppernas ledare får möta Kristus som är
vägen, sanningen och livet. Be att de blir använda av honom.
Jesaja 55:5-13

”DÅ SKA HANS HÄRLIGHETS MAKT STYRKA ER
OCH GE ER ALL KRAFT TILL ATT VARA
UTHÅLLIGA OCH TÅLIGA I ALLT.
MED GLÄDJE SKA NI DÅ TACKA FADERN,
SOM HAR GJORT ER VÄRDIGA ATT FÅ DEL I DET
ARV SOM DE HELIGA HAR I LJUSET.”
KOLOSSERBREVET 1: 11-12
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MALI
28 maj

Be för de kristna, som påverkas av den etniska konflikten
som eldas på av militanta islamister. Det är en stor utmaning för kyrkan att hålla reda på vart kristna har flytt, och
sedan att tillgodose deras behov. Be om vishet och nödvändiga resurser till kyrkan för att fortsätta ta hand om de
fördrivna och de traumatiserade.
Psaltaren 9:14-15, 19-21

29 maj

Be att den nya regeringen i Mali, som valdes 2018, ska kunna leda folket med rättvisa och finna varaktiga lösningar
på konflikterna i landet. Be att regeringen omger sig med
goda rådgivare.
Ordspråksboken 31:8-9

30 maj

Be för Open Doors samarbetspartner som arbetar med att
stärka kyrkan genom förföljelseförberedelse, omsorg om
nykristna, lärjungaträning, tjänande ledarskap och ekonomiskt stöd.
Romarbrevet 12:1-15

SVERIGE
31 maj

Be för personalen på Open Doors Sverigekontor. Be för deras familjer, hälsa och arbetsplats.
1 Johannesbrevet 3:16-18
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GE EN GÅVA
Pastor Leider Molina, 24 år, hade precis avslutat sin predikan i en kyrka i nordvästra Colombia. När han klev ut
från byggnaden träffades han av fem kulor och dog. En
församling förlorade en hängiven predikant och en grupp
ungdomar förlorade sin ledare.
Leider Molina sköts mindre än ett halvår efter att två
andra pastorer mördats i samma område. Alla tre händelserna är brutala dåd som slår hårt mot den kristna församlingen. Otryggheten har fått flera kristna familjer att
lämna den delen av landet.
Kvinnor och män förföljs ofta på olika sätt, men syftet
är detsamma – att bryta ner och försvaga kyrkan. När det
gäller män sker det bland annat genom icke-sexuellt våld
och angrepp på dem som är församlingsledare. Leider Molina är ett exempel på det.
Men det finns hopp. Trots det ökade våldet och dödshot
stannar församlingsledarna i Colombia kvar, enligt uppgifter till nyhetssidan World Watch Monitor. Dessa församlingsledare är värda all vår respekt och vi vill göra det
vi kan för att stötta dem. Genom att skänka en gåva bidrar
du till Open Doors arbete bland kristna i förföljelse, i Colombia och på många andra platser i världen. Genom att
stå med församlingsledarna i bön är du med och stoppar
konsekvenserna av förföljelsen mot kristna.
Tack för ditt stöd, Gud välsigne dig!
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