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Kristna blir ofta förföljda i länder där islam är
dominant. Är regimen
dessutom kommunistisk blir situationen
ännu mer komplex.
Som kristen har man att
förhålla sig till både en
auktoritär religion och
en förtryckande regim.
Så är läget för de kristna
i Centralasien.
När jag besökte detta
område mötte jag A.
Han hade vuxit upp i en
muslimsk familj och blev
döv när han var 14 år.
Eftersom en sura i Koranen säger att människor
med
funktionshinder
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LEDARE

inte accepteras av Allah
blev han undangömd av
sin egen familj och utestängd från moskén. Men
vid 40 års ålder mötte
han Kristus, och förvandlingen blev total.
Han såg som sin uppgift att föra ut evangeliet
till landets döva och bryta deras isolering. Till en
början var han helt ensam, men när jag mötte
honom hade över 300
döva tagit emot Kristus!
Han hade till och med
börjat resa till grannländerna.
Som funktionshindrad kristen var han dubbelt utsatt och ständigt

föremål för angrepp från
både det religiösa och
politiska systemet. Men
trots detta hopplösa utgångsläge kunde inget
stoppa honom.
Även jag brinner för
Guds rike. Men hur använder jag min frihet?

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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NORDKOREA
1 november

I skogsområden i Kina håller Open Doors hemliga bibelstudiegrupper för flyktingar från Nordkorea. Be att deltagarna ska få växa i tron, för säkerheten runt grupperna
och att gemenskapen ska hela trasiga hjärtan. Be speciellt
för syster Yu-mi*, som nyligen blev döpt.
Johannesevangeliet 10:27-30

2 november

Torkan i våras påverkar risodlingarna i landet, vilket riskerar att skapa svår hungersnöd. För att hjälpa nordkoreanska kristna att klara bristen på mat har Open Doors
levererat mat, mediciner och kristna böcker genom underjordiska kyrkor. Be för leveranserna. Be att de kristna
inte förlorar hoppet trots tuffa omständigheter.
Psaltaren 33:18-22

3 november

Be för Open Doors fältarbetare Kim*. Han möter flera
utmaningar i sin tjänst - långa resor, behålla känslig information för sig själv och klara av sitt liv i ett främmande land - men han är viss om att Gud har lett honom till
Nordkorea. Tacka Gud för Kim och för hans kärlek till det
nordkoreanska folket. Be om Guds omsorg och beskydd
över Kims liv.
1 Johannesbrevet 5:14-15

4 november

Be för Open Doors fältarbetare i Nordkorea. Be för deras
hälsa och att de som är sjuka ska bli helt friska. Be att de
varje dag får uppleva Guds närvaro så att de inte känner
sig ensamma eller stressade, utan istället blir uppfyllda av
Gud och hans kraft. Be om beskydd under långa resor. Be
för fler fältarbetare till denna tjänst.
Psaltaren 121
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LAOS
5 november

Be för kristna som misshandlas, fördrivs och pressas på
pengar av lokala myndigheter. Enligt Sua* är kampen
med lokala myndigheter ofta ett stort problem för kristna
i centrala och norra Laos. Be att de ska få vara vittnesbörd
för sina förtryckare. Be att Gud ska leda Sua och hans
team när de uppmuntrar kristna på olika platser.
1 Johannesbrevet 5:1-5

6 november

En av de största svårigheterna för kyrkan i Laos är villoläror. Många kristna, speciellt de som just tagit emot Kristus, har svårt att urskilja vad som är sant. Be att erfarna
kyrkoledare i Laos ska stå upp för det som är rätt, och tydligt vägleda de troende utifrån Bibeln. Be att kristna ska bli
starkare i sin relation med Herren och bli mer lika Kristus.
Psaltaren 41:2-3

7 november

Be för Tou*, som har trakasserats ett antal gånger i sin by,
på grund av sin kristna tro. Be om Herrens beskydd över
Tou och andra kristna i byn. Be att de ska orka hålla fast
vid Gud under alla omständigheter.
Klagovisorna 3:22-26

8 november

Be för kristna i en by i norra Laos, som har förföljts från
sin omgivning i flera år. Efter en kontakt med inrikesdepartementet lättade det och lokala myndigheter lovade att
förtrycket skulle upphöra. Bland annat fick de kristna tillbaka sina beslagtagna ID-kort. Tacka för det! Be att löftet
ska hållas, då en av pastorerna känner oro att det bara är
tomma ord från myndigheternas sida.
Jesaja 41:8-13

6
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BRUNEI
9 november

Be att Gud ska befria sin kyrka i Brunei. Kyrkan har under
decennier pressats tillbaka av islamska lagar. Be att Gud
ska bryta detta så att Hans kyrka får frihet att vara en välsignelse för nationen och att Guds rike får spridas.
Jesaja 61:1-2

10 november

En lokal tidning rapporterade nyligen om medlemsökningen i muslimska ungdomsgrupper i hela landet. Enligt
uppgifter konverterar allt fler till islam, medan medlemsantalet i kristna församlingar har sjunkit de senaste åren.
Be att Gud ska ‘stärka det som är kvar’.
Psaltaren 143:7-8

11 november

En kristen från Brunei har bett oss att be för familjer. Han
säger: “Be för kristna familjer i Brunei, då föräldrar är för
upptagna med arbete, så de försummar att lära sina barn
om Guds ord.” Be att kristna föräldrar ska sätta Gud i centrum i sina liv och i sina familjer, och att Gud ska ge dem
vishet att kunna hjälpa sina barn att växa upp med kunskap om Guds kärlek.
Jeremia 32:39-40

12 november

En ungdomspastor ber om förbön för lärjungaskapsträning, och mentorer för unga i Brunei. ”Be att äldre och
mer erfarna kristna ska kunna hjälpa yngre kristna att
leva sitt liv, möta frestelser, behålla kursen i Gud och inte
komma vilse.”
Psaltaren 32:8
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UZBEKISTAN
13 november

Be för kyrkan i Uzbekistan som upplever förföljelse från
myndigheter, trots internationella rapporter om att religionsfriheten har ökat. Enligt en pastor i landet är det vanligt att polisen gör razzior mot kristna, bevakar dem och
kontaktar deras arbetsplatser.
1 Krönikeboken 28:20

14 november

Be för pastorer i Uzbekistan. Ett exempel är Oleg*, som
leder en hemlig kyrka som i huvudsak utgörs av kristna
med muslimsk bakgrund.
Psaltaren 91:9-12

”MINA BARN, LÅT OSS INTE ÄLSKA MED TOMMA
ORD UTAN MED HANDLING OCH SANNING.”
FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:18
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LIBYEN
15 november

Be för Mahmoud* som är den enda som är kristen i sin familj och släkt, men som ändå har valt att leva med dem. Be
om beskydd och vishet för honom hur han ska leva sitt liv.
1 Timotheosbrevet 4:12

16 november

Be för den spända situationen i Libyen. Det råder fortfarande anarki i landet och olika grupper kämpar om makten. Vanliga människor, särskilt minoriteter som kristna
gästarbetare och flyktingar, kan lätt bli offer. Be om beskydd över deras församlingsgemenskap.
Psaltaren 69:14-17

17 november

Be för landets fåtal libyska kristna. På grund av att de är så
få är gemenskap en utmaning. Det är svårt att kunna lita
på varandra och att nå ut till sökande eller nykristna. Be
att den unga kyrkan ska bli fast rotad i Libyen.
Psaltaren 138:7-8

18 november

Be för libyer som tagit emot Kristus efter att ha studerat
bibeln, vilket ofta bara är början på deras vandring mot
att bli en Jesu lärjunge. Be om vishet och beskydd för dem.
Psaltaren 145:13-14
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ARABISKA HALVÖN
19 november

På den arabiska halvön ser vi en ökad villighet att få höra
om Jesus. I denna region är det emellertid torr och hård
mark jämfört med andra arabiska länder i Mellanöstern.
Be att vi ska få se kristna samlas för att uppmuntra varandra och stå tillsammans i tider av förföljelse.
Filipperbrevet 2:1-2

20 november

Be för de kristna ledare som har en tjänst i stängda och
hårda länder i denna del av Mellanöstern, där islam har
ett starkt fäste. Be att de ska lösa problem på ett vist sätt,
att de söker i Guds ord efter ledning. Be att de ödmjukt ska
betjäna andra. Be att deras familjer också ska följa Herren.
Jesaja 40:31

21 november

Be för kristna som är i akuta- och allvarligt hotande omständigheter, be för de som sitter i fängelse och för dem
som misshandlas. Be för dem som helt litar på Herren men
fortfarande befinner sig i till synes oöverstigliga problem
med myndigheterna eller med sina familjer. Be att deras
tro i Jesus Kristus ska förbli stark och uthållig.
Kolosserbrevet 1:11-12

22 november

Tacka Gud för en kristen bror som släpptes efter en månad i fängelse. Mannen straffades för att ha hjälpt en kristen syster att fly från sin familj, som blev mycket arga när
de upptäckte kvinnans tro. Be att mannen och de kristna
runt omkring honom får ledning inför framtiden.
5 Moseboken 4:31
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TUNISIEN
23 november

Det finns många kristna i Tunisien som saknar gemenskap med andra kristna. Be att de ska hitta varandra och
tillsammans ska kunna bygga församlingar som bär frukt.
Romarbrevet 15:5-6

24 november

Be för enhet bland församlingsledare i Tunisien. De lever redan under press och splittringar kan därför orsaka
ännu mer skada här än i en fri kyrka. Be om kärlek och
Guds ledning inom ledarteamen.
Efesierbrevet 3.16-19

25 november

Be för Afef* och Lelia*, två unga kvinnor som nyligen har
tagit emot Jesus. Be att deras tro ska fortsätta växa sig
stark och de ska bli trygga i vem de är i Kristus.
Filipperbrevet 1:9-11

26 november

Be för Raba*, som nyligen blev lämnad av sin man på
grund av att hon är kristen. Be att Gud ska hjälpa henne
igenom sorgen och att hon ska kunna skapa sig ett normalt liv igen. Tacka för att hon är så fast rotad i Gud och
sätter sin tillit till honom.
2 Korinthierbrevet 4:6-7
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PALESTINSKA OMRÅDEN
27 november

Tacka Gud för ett bra samarbete med ledare från olika
samfund. Tacka för öppenheten att träffas för gemenskap
och reflektion tillsammans. Be om fortsatt beskydd och
välsignelse över dessa ledarsamlingar.
Psaltaren 126:2-3

28 november

Många kristna vill lämna de palestinska områdena, eftersom de inte kan se någon framtid där för sig själva eller
för sina barn, vilket påverkar kyrkan negativt. Be för dem
som känner sig kallade att stanna kvar för att betjäna kyrkan och samhället genom Kristi kärlek.
Hebreerbrevet 4:16

29 november

Kristna barnledaren Jaber i Gaza dog tidigare i år. Be för
hans familj och församling, att Gud ska möta deras sorg
och komma med sin omsorg. Jaber brukade organisera aktiviteter för kristna barn i området, be att det arbete han
gjorde ska få bära rik frukt och att Gud visar en väg framåt för verksamheten bland barnen i Gaza.
Romarbrevet 8:38-39

SVERIGE
30 november

Be för Open Doors julkampanj. Be att den får göra stor
skillnad för många kristna som är förföljda.
1 Korinthierbrevet 1:30-31
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
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GE EN GÅVA

MISSIONÄREN ANH* TRÄNADES
Anh är missionär i sitt hemland Vietnam, där de som blir
kristna riskerar att diskrimineras och utsättas för våld.
Innan Anh gick ut i mission deltog hon därför i en kurs,
”Standing Strong Through the Storm” (SSTS), som skulle
förbereda henne på förföljelse. Genom den var hon beredd
när myndigheterna stoppade ett bibelstudium som hon
deltog i.
”Jag tackar Gud för kursen efter att jag har upplevt förföljelse från myndigheterna. Tack vare den kunde vi svara
vänligt när tjänstemännen förföljde oss, jag kunde till och
med dela evangeliet med dem.”
Myndigheterna släppte senare Anh och de andra kristna, men varnade gruppen för att evangelisera eller samlas
för att läsa bibeln.
”Be att Gud styrker mig, så att jag kan fortsätta med det
arbete som han har anförtrott mig och hjälpa människor
att vara modiga så att de kan dela det glada budskapet.”

14
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INFÖR FÖRFÖLJELSE
En av Open Doors viktigaste uppgifter är att förbereda
den hotade kyrkan på förföljelse. Förra året fick drygt 80
000 kristna i olika delar av världen SSTS träning för att
kunna möta förföljelse. Genom din gåva kan vi fortsätta
med vårt arbete, bland annat förföljelseförberedande kurser, så att fler i Anhs situation kan få hjälp.
Tack och Gud välsigne dig!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
*Anh heter egentligen något annat.

WWW.OPEN-DOORS.SE

15

B

Skul
över

David Nordlander

Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Om
du802439
betalar- 9845
via Plusgirot 90 08 91 – 3
Org.nr:
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”
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Tack för din gå

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

www.open-doors.se

säker landningsbana utan betande getter eller
andra hinder på banan, berättar David Nordlander.
November 2019
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!
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Direktor, CEO
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frontlinjen.

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan
medel
instagram.com/OpenDoorsSE
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

Open Doors Sverige

MAF Sweden

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Idrottsvägen 16
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 32 Örebro

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
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