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En pandemi har under
våren svept över vår
värld. Smittorisken har
gjort att våra livsvillkor
förändrats dramatiskt
och hela samhället har
ställt om.
Vi har tvingats till stora inskränkningar i
vårt sätt att umgås och
världsekonomin är i fritt
fall. Stora förändringar
ochbetydande
osäkerhet har på kort tid skapat stor oro hos många
människor.
Mitt i allt detta är det
en stor nåd att ha sin
trygghet i Gud. Att kunna vända sig till Guds

LEDARE

Ord som säger: ”Jesus
Kristus är densamme i
går och i dag och i evighet.” (Hebreerbrevet 13:
8). Att lyssna till Jesu ord:
”Oroa dig inte för ditt liv”
utan ”sök först Guds rike
och Hans rättfärdighet”
(Matteusevangeliet 6:25,
6:33 ). Du kanske även har
sett att mitt i ordet corona finns ordet ORON, och
mitt i ordet oron finns
ordet RO. I allt som just
nu pågår uppmanas vi
alltså att söka vila och ro
i Honom.
Men kanske du behöver hjälp med just detta?
Då kan erfarenheten från
våra förföljda trossyskon

än en gång visa oss vägen
fram. För dem är isolering och ovisshet en del
av livet. De lever dagligen
med rädsla och osäkerhet, men sätter ändå sitt
hopp till Kristus! Låt oss
be om uthållighet och en
bärande tro!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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VÄSTAFRIKA
1 maj

NIGERIA

Be om tröst för de tusentals kristna i Nigeria, som tvingas
fly på grund av våldet. Be om vishet för Open Doors samarbetskontakter i deras arbete i de utsatta områdena.
Psaltaren 25:1-6

2 maj

NIGERIA

Tusentals kvinnor är fortfarande fångar hos Boko Haram.
Be att de ska släppas fria. Be även att de som redan har
släppts, eller som har lyckats fly, ska få bli helt och fullt
upprättade, fysiskt och psykiskt.
Psaltaren 25:15-21

3 maj

KAMERUN

Be för Bouba, en man i 40-årsåldern som bor i det islamdominerade området i norra Kamerun. Sedan han blev kristen har han blivit utfryst av omgivningen, men han arbetar hårt för att överleva. Tacka Gud för Boubas tro, hans
fru, barn, företag och församling. Be att Herren fortsätter
stärka hans tro, speciellt under Ramadan, som kan vara
en svår tid för kristna med muslimsk bakgrund.
Psaltaren 84

4 maj

KAMERUN

I mitten av mars gjorde Boko Haram attacker i norra Kamerun. Fem personer dödades, många hus förstördes och
människor blev traumatiserade. Paul, en församlingsledare, säger: ”Be att de dessa människor ska upphöra med sin
ondska. Det är Gud och dina böner som bevarar oss här. Vi
frågar oss om vi ska lämna, men några har levt hela sitt liv
här. Be att Gud hjälper oss att möta förföljelsen.”
Psaltaren 92
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5 maj

MALI

Kristna påverkas av det islamiska förtrycket. Framför allt
är riskerna stora i de norra delarna av landet, där evangelisation ibland möts av attacker från radikala muslimer.
Be om nåd och frimodighet för kristna, när de ska leva ut
sin kallelse i landet.
Psaltaren 111

6 maj

MALI

Be för kristna med muslimsk bakgrund. De upplever ofta
att det är svårt att leva ut sin kristna tro, på grund av den
fientlighet som de möter från familj och samhälle.
Matteusevangeliet 10:24-31

7 maj

BURKINA FASO

Riskerna för attacker mot kristna i Burkina Faso har ökat
mycket det senaste året. Be speciellt för kyrkoledare i landet, som ska leda sin församling i den nya situationen. Be
om vishet och Guds ledning.
Psaltaren 86

8 maj

BURKINA FASO

I slutet av januari dödades 75 personer av militanta islamister i den norra delen av Burkina Faso. Be om Herrens
tröst och nåd för dem som har förlorat nära och kära. Be
att kristna ska kunna förbli fasta i tron, när de möter ökad
fientlighet. Be om vishet för regeringen, när de försöker
skapa ordning i de attackerade områdena.
Psaltaren 38:22-23
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IRAN
9 maj

Klyftan mellan regimen och befolkningen i Iran har ökat
det senaste halvåret. Allt fler människor motsätter sig hatet mot väst som landets ledare propagerar för. Be att kärlek ska växa i människors hjärtan istället för hat, och att
de kristna ska få vara förebilder när det gäller att sprida
denna kärlek.
Matteusevangeliet 25:35-40

10 maj

Be för de många kristna som utnyttjas på olika sätt. Fysiska, sexuella och psykiska övergrepp förekommer inte
bara inom familjer och inom olika delar av samhället utan
också inom den kristna kyrkan.
Romarbrevet 13:12-14

11 maj

Be för iranska kristna som har suttit i fängelse eller granskats av myndigheterna. För dem, och även för deras familjemedlemmar och vänner, är detta mycket påfrestande
erfarenheter. Be att Jesu frid ska råda i dessa situationer.
Be om vishet och en förtröstan på att Gud alltid är nära.
Filipperbrevet 4:4-7

12 maj

Många kristna lider av ensamhet, på grund av att det sällan går att samlas i grupper som är större än fem eller sex
personer. Dessutom saknas ofta möjlighet till lärjungaträning, vilket kan leda till missmod. Be att kristna i dessa
situationer ska hitta sätt att växa i sin tro.
Johannesevangeliet 14:16-21

13 maj

Det är en stor skam när en muslimsk familjemedlem lämnar islam. Be om styrka för kristna med muslimsk bakgrund som har förbannats och förnekats av sina familjer.
Be att Gud visar deras familjer sanningen om vem Han är.
Matteusevangeliet 10:32-39
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BHUTAN
14 maj

Be för kyrkor i södra Bhutan. Många av dem övervakas
ständigt av myndigheterna och medlemmarna hindras
från att samlas för tillbedjan och gemenskap. Be att Gud
ska ge kristna vishet och att Han ska förändra myndigheternas inställning.
Romarbrevet 12:12

15 maj

Genom lokala samarbetspartners arrangerar Open Doors
bland annat förföljelseförberedande kurser, lärjungaträning och läsinlärning i Bhutan. Be att Gud ska välsigna
dessa projekt och använda dem för att styrka och utrusta
våra kristna syskon i landet.
1 Korinthierbrevet 15:57-58

16 maj

Be om säkerhet och beskydd för kristna deltagare och lärare som kommer att samlas i maj för olika kurser. Omgivningen ser ofta med misstänksamhet på en samling
med ett stort antal människor. Även myndigheterna motverkar dessa samlingar och uppmuntrar folk att rapportera allt som skiljer sig från det normala.
Psaltaren 18:2-4

17 maj

Be speciellt för en kurs med fokus på unga kristna i
Bhutan. Kursen ska hjälpa dem att bygga starka och stabila relationer, utifrån ett bibliskt synsätt. Tacka Gud för
möjligheten att anordna utbildningen.
Romarbrevet 12:1-2

18 maj

Kristna studenter har tvingats delta i regelbundna buddhistiska ritualer. De har även tvingats vara med och sköta
om buddhistiska helgedomar. Be om en förändring, så att
studenterna inte längre behöver delta. Be om beskydd och
Herrens omsorg.
Psaltaren 23:6
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SAUDIARABIEN
19 maj

Be för arbetare till Saudiarabien. Vi tackar Gud för saudier som är nyfikna på den kristna tron, men det finns inte
tillräckligt många kristna som kan möta dessa sökare och
leda dem vidare.
Apostlagärningarna 8:30-31

20 maj

Enligt islamisk tradition är Saudiarabien födelseplatsen
och den sista viloplatsen för profeten Muhammed. Här
finns det inget utrymme för någon annan religion. Prisa
Gud att muslimer trots detta vänder sig till Kristus. Be att
Hans sanning ska uppenbaras för många fler muslimer i
visioner och drömmar.
Jesaja 55:6-11

OMAN
21 maj

Omanier utövar en islamisk inriktning som kallas ibadism, som bara dominerar i Oman, och är mer tolerant
mot kristna. Be att denna tolerans ska ge många tillfällen för muslimer och kristna att prata med varandra om
Kristus.
Apostlagärningarna 4:12

QATAR
22 maj

Qatar och Saudiarabien är de två länder i världen där den
stränga islamiska inriktningen Wahhabism utövas. Be om
beskydd för kristna i Qatar. Be att Gud ska ge dem vishet
hur de ska nå ut med Kristi kärlek till muslimer.
Apostlagärningarna 4:29-30
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KENYA
23 maj

Be för kristna i Lamu i nordöstra Kenya, som i början
av året drabbades av ännu en attack. Bussar på väg mot
Lamu stoppades av misstänkta al Shabaab-medlemmar,
som sköt de passagerare som inte kunde recitera en muslimsk trosbekännelse. Attacken kom knappt tre veckor efter att en liknande attack genomfördes på en annan buss.
Be om Guds omsorg och tröst för familjerna som har förlorat nära och kära.
Psaltaren 64

24 maj

Be för Samoa* som är kristen med muslimsk bakgrund
från östra Kenya. När han konverterade till kristendom,
tog familjemedlemmar hans första fru och gifte bort henne med en muslim. Hans andra fru är kvar, men hennes
familj har hotat att föra bort henne och döda Samoa. Han
och hans familj har flytt till sin pastors hem. Be om Herrens nåd och trofasthet över dessa kristna. Be att Samoas
fru också ska lära känna Kristus.
Psaltaren 62:2-10
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SÖDRA FILIPPINERNA
25 maj

Be för Laura, som överlevde bombdådet i Jolo för drygt ett
år sedan. Hon går nu i traumabehandling genom Open
Doors.
Psaltaren 147:1-11

26 maj

Be för en själavårdskurs för missionsarbetare, som ska
hjälpa deltagarna att kunna ta hand om andra vid traumatiska händelser. Be om Guds vägledning för dem som
undervisar på kursen. Be att deltagarna ska kunna använda det de har lärt sig i praktiken.
Johannesevangeliet 15:4-5

27 maj

Be för en kommande kristen ungdomskonferens, som
samlar ungdomar från olika folkgrupper. Be att deltagarna ska få växa och bli styrkta i sin tro. Be även om enhet,
så att det blir tydligt att de är ett i Kristus även om de kommer från olika bakgrund.
Johannesevangeliet 17:20-23
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SYRIEN
28 maj

I nio år har kriget pågått. Kriget påverkas på många sätt
av omvärldens agerande, bland annat genom militär hjälp
och vapenhandel. Be om en grundläggande förändring i
internationell politik och ett slut på kriget i Syrien.
Psaltaren 82:2-5

29 maj

Be för församlingsledare, som har ett stort ansvar att vara
sanna herdar för sina ”hjordar”. Be att de ska få förmedla det hoppfulla budskapet om uppståndelse, till ett land
som är mer dött än levande.
1 Petrusbrevet 5:2-7

30 maj

Många syrier kan ännu inte återvända till sina hem. Be
att Jesu kärlek ska nå alla dessa människor och att de i sin
tuffa vardag ska få inse att Gud inte har övergivit dem. Be
om drömmar och visioner som leder deras liv, och att de
ska finna Herren Jesus. Be om ett slut på allt lidande.
Matteusevangeliet 12:18-21

SVERIGE
31 maj

Be om vishet och Guds omsorg när det gäller effekterna
av vårens corona-spridning i Sverige och världen. Bland
annat fick ett stort antal av Open Doors möten i Sverige
ställas in.
Habackuk 3:2
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NU KAN MADENG LÄSA SIN
BIBEL PÅ EGEN HAND
Tonåringen har en blå fotbollströja på sig och heter Madeng. Även om han är lite blyg har han ett brett leende på
läpparna. När han blir ombedd att läsa något ur sin bibel
läser han stolt från Ordspråksboken.
”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte
på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så
ska han jämna dina stigar.”
När Madeng stänger sin bibel är hans glädje över att
kunna dela Guds ord tydlig. För fyra månader sedan kunde han varken läsa eller skriva. I norra Nigeria, där Madengs by ligger, var det få som hade råd med skolavgiften
när de var yngre, utan de behövde istället arbeta för att
hjälpa till med familjens försörjning. Därför anordnar
Open Doors bland annat läsundervisning i Madengs by.
Med hjälp av läsklasserna, och andra initiativ som yrkesutbildningar och vattenprojekt, hjälper Open Doors
denna kristna by att förbli ett levande samhälle. Byborna
får även hjälp med traumavård, eftersom attacker från
militanta islamister är vanliga i området.
Genom ditt stöd kan Open Doors stärka förföljda kristna i norra Nigeria och på andra platser i världen. Bland
annat kan en lycklig tonåring nu
läsa sin egen bibel själv.
Tack för din gåva!
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 Sweden Maj
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

