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Jag har förmånen att få
besöka många olika församlingar här i Sverige.
För en tid sedan medverkade jag i en konferens
i Pingstkyrkan, Jönköping. Mellan samlingarna fanns det tid för samtal kring bokbordet. Vid
två olika tillfällen kom
jag i samspråk med ett
par kvinnor som på ett
likartat sätt berättade
om sitt engagemang för
den förföljda kyrkan och
hur viktig vår bönekalender är i deras andaktsliv.
Dessutom tittade de mig
i ögonen och la till: ”Jag
ber även för dig – varje
dag”!

LEDARE

Det är svårt att beskriva vad detta betyder för
mig på ett personligt plan.
Jag blir helt enkelt så välsignad när jag hör att Gud
manar människor till förbön för mig och det team
jag leder på Open Doors
Sverigekontor.
Vi inser att vi befinner
oss i en utsatt position
och är medvetna om den
andliga kampen. Vår uppgift är ju att stärka det
som är svagt och länka
samman den världsvida
kroppen till en starkare
enhet. Att driva tillbaka
mörkrets krafter genom
att öka förbönen för den
mest utsatta delen av

Kristi kropp, den förföljda kyrkan. Därför ber vi
mycket tillsammans.
Tack för att också Du
är med och ber tillsammans med oss.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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WORLD WATCH LIST
1 mars

NORDKOREA

1-8

Be för sex nordkoreanska flyktingar som döptes i slutet av
2019, efter bibelstudier och dopförberedelser. Be att dessa
systrar i Herren ska fortsätta att hämta näring från Guds
Ord, och att de ska få uppleva Jesu kärlek och välsignelse
när de möts för att studera Bibeln tillsammans.
Psaltaren 119:102-105

2 mars

AFGHANISTAN

Det finns inga offentliga kyrkor i landet och det är inte
möjligt att leva öppet som kristen. Be att kristna ska ledas
till varandra och hitta sätt att mötas.
Filipperbrevet 4:6-7

3 mars

SOMALIA

Be för sexbarnsmamman Momina*, en somalisk kvinna
på Afrikas horn. När hon blev kristen lämnades hon av sin
man. Han har även förbjudit sin släkt att hjälpa Momina.
Hon hade ingenstans att ta vägen och visste inte hur hon
och barnen skulle överleva. Men Herren lämnade henne
inte, utan ledde henne till en stor kyrka. Tacka Gud för
Mominas frälsning. Be att hon ska få en stabil inkomst
och vishet när det gäller att fostra barnen.
Psaltaren 119:30-41

4 mars

LIBYEN

Be för Marwan*, som inte har några andra kristna i närheten och lever under stark press från sin familj.
Psaltaren 5:9-13
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PAKISTAN

Be för kristna som evangeliserar bland muslimer. För
dessa kristna tillhör trakasserier och attacker vardagen,
men risken ökar dessutom när de försöker nå den muslimska delen av befolkningen.
Johannesevangeliet 15:18-21

6 mars

ERITREA

Paul* är en man i 40-årsåldern, som nyligen blivit frisläppt efter tio år i fängelse för att ha deltagit i bön i en
kyrka som inte var statligt godkänd. Paul säger: ”Be för
mig. Tacka Gud för den uppmuntran jag har fått. Be att
Herren ska leda mig i framtiden. Be att mitt vittnesbörd
ska välsigna andra.”
1 Korinthierbrevet 15:57-58

7 mars

SUDAN

Under 2019 avsattes Sudans diktator Omar al-Bashir. Landet leds nu av en övergångsregering de närmaste åren.
Be att den nya ledningen blir något positivt för landets
kristna. Be speciellt för en förändring när det gäller synen
på landets kyrkor och församlingar, som förstördes och
stängdes ner under al-Bashirs styre.
1 Timotheosbrevet 2:1-4

8 Mars

JEMEN

Be för situationen i Jemen, där det är svårt att få tillgång
till sjukvård. En del kan åka utomlands för vård men
många, speciellt de fattiga, har inte den möjligheten. Be
att de få kristna i landet ska vara ett ljus i mörkret, och
be att människor får ett möte med Jesus som sin frälsare.
Matteusevangeliet 5:14-16
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BURKINA FASO

9 mars

Be för de kristna som har tvingats fly från områden som
har drabbats av attacker från militanta islamister. Be för
Open Doors arbete med nödhjälp till de kristna internflyktingarna. ”Be att Guds frid ska regera i landet, att vårt
folk ska kunna återvända till sina hem. Be också för våra
pastorer som har drivits bort, att Gud ska utrusta dem och
lägga ner sitt Ord om hopp i deras hjärtan”, vädjar pastor
Sawadogo som tar hand om kristna internflyktingar.
1 Petrusbrevet 1:3-9

10 mars

Be för niobarnsmamman Naomi 45 år, som nyligen förlorade sin make Eli i ett attentat i familjens hemby. Naomi
och barnen har nu flytt till en annan stad. Be att Herren
ska hela henne och många andra änkor, som har förlorat
sina män, hem och sin värdighet. Be om Herrens omsorg,
både fysiskt och andligt.
Jesaja 41:10

”JAG KAN LEVA FATTIGT OCH JAG KAN
LEVA I ÖVERFLÖD. JAG HAR VERKLIGEN
ERFARENHET AV ALLT: ATT VARA MÄTT OCH
ATT HUNGRA, ATT LEVA I ÖVERFLÖD OCH
ATT LIDA BRIST. ALLT FÖRMÅR JAG
GENOM HONOM SOM GER MIG KRAFT.”
FILIPPERBREVET 4:12-13
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11 mars

48

KAMERUN

När Abdul blev kristen mötte han hårt motstånd, blev hotad och kidnappades. Till slut tvingades han flytta. I sin
nya stad undervisar han andra kristna, med muslimsk
bakgrund, i handel och lärjungatränar dem i tron. Be för
Abdul, som fortfarande möter förtryck. Be att Herren ska
vaka över Abdul och hans familj. Be för dem som kommer
till tro genom Abduls vittnesbörd.
2 Thessalonikerbrevet 1:11-12

12 mars

Be för Haoua som nyligen fått uppmuntran genom en
brevskrivningskampanj. Tacka Herren för uppmuntran
och stöd som Haoua och hennes söner har fått, både från
den lokala och den världsvida kyrkan. Be att alla tre ska
fortsätta växa i tron och beskyddas från frestelsen att ge
upp. Be att Herren ska besvara deras böner om lindring
från pressen de fortfarande lever under.
Kolosserbrevet 1:11-20
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13 mars

LAOS

Pastor Savang, en pastor från norra Laos, önskar förbön
efter ett samtal med lokala ledare och myndigheter om
betydelsen av en ny lag kring religionsfrihet. De kristna
riskerar att bli utsparkade från sin by om de fortsätter att
följa Jesus. Lokala myndigheter är då skyldiga att tillhandahålla en annan plats att bo på, men accepterar inte önskemålen från de kristna. Be om beskydd och ledning.
Jakobsbrevet 5:10-11

14 mars

Be för en församling i centrala Laos, som uppmanades av
de lokala myndigheterna att sluta med sina gudstjänster.
Församlingsmedlemmarna tillkallades för att skriva under ett dokument, som skulle visa att de avstår sin tro på
Kristus. Kyrkan har stoppat sina gudstjänster och några
av dess medlemmar har undertecknat dokumentet. Men
de som valde att inte skriva under har fortsatt att träffas i
mindre grupper, trots risken för förföljelse.
Uppenbarelseboken 2:10-11

15 mars

I Opharts* hem samlas ett växande antal människor till
gudstjänst. Nu kräver markägaren att Orphart och hans
familj ska flytta, på grund av deras kristna tro. Betalar de
motsvarande 16 000 kronor till markägaren kan de dock
få stanna. Be om Guds vishet och ledning i denna fråga. Be
att Orphart och hans familj ska fortsätta vara salt och ljus
i samhället oavsett vad som händer.
Johannesevangeliet 1:1-13

16 mars

Be för några kristna familjer i södra Laos, som vägrade förneka sin tro på Kristus och därför anmäldes till de lokala
myndigheterna. Trots att några av medlemmarna fängslades en tid fortsatte familjerna sin församlingsgemenskap.
Då kom krav på att de bara får samlas i familjen, och inte
som en stor grupp. Gruppen är nu delad i två husförsamlingar. Be att de fortsätter att tillbe Gud oavsett vad som
händer, och att de en dag ska kunna be tillsammans igen.
Romarbrevet 12:9-12
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17 mars

12

NIGERIA

Be för trebarnsmamman Rikiya, som blev änka för en
tid sedan. Bara en månad efter hennes makes bortgång
attackerade Boko Haram hennes by och hon förlorade allt.
Hon har nu fått hjälp med traumavård och att starta en
getfarm genom Open Doors. Be att Herren ska fortsätta
hela henne och ge hennes företag framgång.
Psaltaren 9:10-21

18 mars

Marcus är pastor för en växande församling i en stad i
norra Nigeria. Hans samhälle har drabbats av förödande attacker av Boko Haram; kyrkor brändes, byar plundrades, män och kvinnor blev mördade. Tacka Herren för
människor som Marcus, som tjänar kristna under svåra
omständigheter. Be om Herrens försörjning och skydd
över dem. Be även för Open Doors arbete med mikrolån,
yrkesutbildning och traumarådgivning bland dessa
kristna.
2 Korinthierbrevet 1:3-5

19 mars

De flesta kristna i södra Nigeria lever i en miljö där deras
religionsfrihet respekteras, medan kristna i norr utsätts
för våld från militanta islamiska grupper. Be att Gud ska
utrusta kyrkan, så att de kristna tillsammans kan motstå
pressen att ge upp tron mitt i våldet.
2 Tessalonikerbrevet 2:16-17

20 mars

Ijanada var bara ett barn när hon som 14-åring kidnappades av Boko Haram 2014, och senare blev bortgift. En natt
2018, gravid och med en dotter, lyckades Ijanada rymma
och kunde så återförenas med sin familj, som välkomnade henne tillbaka. Men hon mötte inte samma kärlek
från alla i omgivningen. Be för Ijanada, som genom Open
Doors traumavård, arbetar för att bli fri från bitterhet. Be
att Herren ska fortsätta att ge tröst genom sin kyrka.
Hebreerbrevet 12:2-3
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Foto: Claudia Sonnemans Pixabay.com

21 mars

TUNISIEN

Be för kristna kvinnor i en stad i norra delen av landet. De
lever under svåra omständigheter och vill träffas oftare.
Be att Gud välsignar dem. Be för kvinnor som kämpar med
trauma. Be att de ska finna trygghet och hjälp i Kristus.
4 Mosebok 6:24-26

22 mars

Be för Amira*, vars pappa fick reda på hon blivit kristen.
Han vill nu att hon ska lämna universitetet och flytta hem
till familjen igen. Han hotar henne dessutom, för att hon
ska återvända till islam.
Psaltaren 6:3-11

23 mars

Be för Baha*, som har förlorat sitt jobb på grund av sin
kristna tro. Han kämpar nu för att få ekonomin att gå
ihop.
Psaltaren 3

24 mars

Be för Tunisien, som har fått en ny president. Be att det ska
innebära mer frihet för de kristna.
Ordspråksboken 24:24-25

OPEN DOORS ÅRSMÖTE
25 APRIL 2020 I ÖREBRO

MER INFORMATION KOMMER INOM KORT PÅ VÅR HEMSIDA:
WWW.OPEN-DOORS.SE/ARSMOTE
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25 mars

37

BRUNEI

Be att Gud ska kalla kristna att stanna i Brunei. Fler och
fler ungdomar och icke-muslimska familjer lämnar landet
eftersom det blir allt mer muslimskt, särskilt när det gäller utbildning och införande av lagar som förtrycker minoritetsreligioner. Be att Gud ska inspirera de kristna att
stanna, så att de kan vara ett vittnesbörd för omgivningen.
Efesierbrevet 6:15

26 mars

Be om fortsatt enhet och prisa Gud för hans verk i Brunei.
En kristen berättar att den engelsk-talande gruppen i hennes församling för första gången har firat gudstjänst tillsammans med den bahasa- och kinesisk-talande gruppen.
Även fem andra kyrkor har träffats för gemenskap. Ett
mirakel, då ledarna tidigare inte såg behovet av att träffas.
Johannesevangeliet 15:4-17

27 mars

Be om väckelse i detta land, som kan verka stängt för
evangeliet. Det finns bland annat lagar för att förhindra
evangelisation. Be att Gud öppnar dörrar i landet, så att
många kommer till tro på Kristus.
Psaltaren 145

28 mars

Be för ungdomar i Brunei. De är landets framtida ledare
och landets regering är fokuserad på ungdomsutveckling
under det kommande året. Be att kyrkan ser vikten av att
unga kristna får lärjungaträning och mentorer, så att de
kan bli till välsignelse för nationen.
2 Timotheosbrevet 2:22
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CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

29 mars

Be för Pastor Zoundji*, som arbetar i en evangelisk församling på cirka 200 personer i det största lägret för internflyktingar. Utanför lägret kämpar flera olika grupper
om makten. Varken de muslimska eller de animistiska
rebellgrupperna vill att de kristna ska sprida evangeliet
där, men Zoundji känner sig kallad att predika evangeliet
oavsett vad det kostar. Be om omsorg för Zoundji och alla
andra kristna som länge har levt i en osäker situation.
Psaltaren 96

30 mars

Även om våldsdåd inte rapporteras lika ofta längre är det
fortfarande oroligt på flera platser i landet, framför allt i
de norra och de östra delarna av Centralafrikanska republiken. Be om fred i landet och att de kristna ska kunna
dela evangeliet fritt.
Jesaja 9:2-7

SVERIGE
31 mars

Be för planerna på att ta fram det förföljelseförberedande
materialet ”Standing strong through the storm” på svenska. Be om Herrens ledning och att allt sker i hans tid.
1 Johannesbrevet 5:14-15
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
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LÄRJUNGATRÄNINGEN
ÄR AVGÖRANDE FÖR ABDALLA
Abdalla är en man i 60-årsåldern i ett nordafrikanskt
land. För 14 år sedan tog han emot Jesus, genom en kristen
tv-kanal. För familjen, som lever i ett muslimskt samhälle,
har beslutet inneburit stora sociala konsekvenser. Abdallas bröder vill inte prata med honom. På gatan, i moskén
och i barnens skola pekas familjen ut för att de är kristna.
Om Abdalla blir sjuk säger andra till honom att det beror
på att han har lämnat islam.
Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa Abdalla, så att han
orkar med den pressade situationen. Ett sätt är att stötta
den lärjungaträning som Abdalla deltar i några gånger per
år. Han beskriver veckorna med gruppen som avgörande.
”Om vi inte hade haft de här veckorna skulle djävulen ta
tillfället i akt och vi skulle hamna i mörker igen.
Det är svårt att höra Abdallas vittnesbörd utan att tänka på orden från Uppenbarelseboken 3: “Vakna upp och
stärk det som finns kvar och som var nära att dö”. Kyrkan i
Abdallas land kämpar och det är vår uppgift att stötta den.
Genom din gåva och din bön kan vi bland annat hjälpa bibelstudiegrupper att överleva, trots svåra omständigheter.
Tack för ditt stöd och Gud välsigne dig!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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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 A

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

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

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Betalningsmottagare

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

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

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

Till bankgironr

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 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

B-post

Open Doors Sverige
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54

www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige

Skul
över
B

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än säker landningsbana utan betande getter eller
två timmar.
andra hinder på banan, berättar David Nordlan– Tanken är därför nu att vi i MAF SwedenMars
der.
2020
är med och hjälper till att återställa den enkla
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
POSTTIDNING
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

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

David Nordlander

MAF Sweden

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

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”

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping
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Tack för din gå

