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Överge inte era
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inte bunden till något samfund
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arbete världen över.
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fria kyrkan.
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Jag har många gånger
haft tillfälle att besöka
den underjordiska kyrkan. Kristna som alltså
möts i hemlighet eftersom regimen, majoritetsreligionen, släktingar
och grannar inte accepterar att människor i deras
närhet har gjort avsteg
från gängse mönster.
Jag har suttit förklädd
på en MC och i skydd av
ett nattsvart mörker åkt
med till ett avlägset hus
på landet, i ett land där
den kommunistiska regimen gjort klart att ”kristendomen är vår främsta
fiende”. Jag har åkt bil i

LEDARE

Himalaya, där fordonet
plötsligt körde av vägen
och rakt in i skogen och
långt upp till en avlägsen skogsglänta med en
vidunderlig utsikt. Jag
har befunnit mig på en
rendez-vous i Centralasien och spanat efter en
person med ett bestämt
signalement, där bara
en flyktig blick oss emellan indikerar att jag kan
följa efter på ett avstånd
om minst 20 meter. Vid
varje tillfälle har jag mött
Guds levande församling.
Känslan av släktskap är
obeskrivbar!

På senare tid har även
vi i Sverige fått pröva på
hur det känns att forma
kreativa sätt för att dela
kristen gemenskap. Detta ger oss en värdefull
möjlighet till identifikation. Kristus har bara en
kropp!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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NORDAFRIKA
1 juli

TUNISIEN

Be för Khairat* från Tunisien. En grupp ungdomar hotade
med att stena honom, efter att han hade kommenterat islam. Be för beskydd och vishet att hantera detta allvarliga
hot.
Psaltaren 34:8-9

2 juli

TUNISIEN

Rania * har precis startat ett företag och försöker försörja
sig genom det, vilket är viktigt i hennes situation. Be med
henne, att hennes företag ska växa och att Gud ska välsigna hennes arbete.
Romarbrevet 8:28

3 juli

LIBYEN

Be för Muhammed*, som delar evangeliet med andra libyer och därmed utsätter sig för stor risk. Be att Gud beskyddar honom och ger honom vishet att nå ut till dem som
ännu inte känner Jesus.
Filipperbrevet 2:13

4 juli

LIBYEN

Be för Luha *, som bor hemma och försöker följa Kristus, som den enda som tror på Kristus i sin familj. Be om
beskydd.
Apostlagärningarna 16:30-32
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5 juli

NORDAFRIKA

En stor utmaning i regionen är bristen på ledarskap. Det
finns många unga ledare som inte har tillräcklig undervisning. På grund av denna brist vet en del inte hur man lever
som kristen. Tacka Gud för Open Doors ledarskaps- och
lärjungaträning i regionen. Be att träningen ska bli till användning när Gud bygger sin kyrka i Nordafrika.
Efesierbrevet 4:11-16

6 juli

NORDAFRIKA

Be för de kristna som är isolerade och ibland den enda
kristna i en by eller stad. Be att vårt team, så snart vi får
vetskap om dessa kristna, ska få möjlighet att besöka och
uppmuntra dem.
Hosea 10:12

7 juli

NORDAFRIKA

Be för arbetet bland kvinnor. Open Doors arbetar bland
annat med utbildning, stöd till kvinnor i husarrest och
hjälper kvinnor som har kastats ut på gatan av sin familj.
Vi har även bistått med advokathjälp när kristna kvinnor
hotas med tvångsäktenskap.
Kolosserbrevet 1:9-12

8 juli

NORDAFRIKA

En av våra medarbetare reser mycket i Nordafrika. Han
besöker isolerade kristna och undervisar dem. Be att Herren skyddar honom på hans långa resor i regionen. Be att
Gud tar hand om hans familj när han är hemifrån. Tacka
Gud för resultatet av hans viktiga arbete.
2 Korinthierbrevet 9:8
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UZBEKISTAN
9 juli

Be för Rahim* och andra kristna i landet. Rahim säger
att: ”Den ökande stressen, rädslan och ilskan är ett växande problem. Kristna människor lider också på grund av
[corona]situationen, men vi har hopp. Vi ber varje dag för
situationen, för människor och för vår regering.”
Romarbrevet 5:5

10 juli

Be och tacka för det Gud gör genom sin församling. En
del kyrkor har använt situationen för att nå ut med Jesu
kärlek till dem som är i nöd, distribuera matpaket och
munskydd och några människor har kommit till tro genom detta. Gudstjänster hålls på nätet och myndigheterna
har bett kristna att träffas i sina hus, vilket tidigare var
förbjudet.
Efesierbrevet 2:20-21

11 juli

Be för Batyr*, en kristen man med muslimsk bakgrund
och far till fyra barn. Det är den enda kristna familjen i
området och de utsätts ständigt för förföljelse av omgivningen. Batyr hindras att arbeta i byn och efter nedstängningen kan han inte längre lämna byn för att arbeta. Vid
myndigheternas matutdelning diskriminerades familjen
på grund av sin kristna tro.
Jesaja 40:29-31
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KAZAKSTAN
12 juli

Be för Kazakstan under coronakrisen. Be om tröst och försörjning för de som sitter i karantän. Människor är rädda,
frustrerade och upprörda på grund av situationen. Be att
Gud ska använda resurser på internet för att ge både kristna och de som inte tror ett hopp, och att Han genom sin
kyrka i Kazakstan ska dela sin kärlek.
2 Thessalonikerbrevet 3: 3-5

13 juli

Be för två kristna som har gripits och bötfällts för att de
har distribuerat kristen litteratur. Personerna greps av
polisen i en by nära gränsen till Ryssland. De gripna hänvisade till sin konstitutionella rätt att sprida litteratur. De
fick senare böter, motsvarande en månadslön, som de har
överklagat. Be att de kristna ska bli frikända och att regeringen i Kazakstan ska sluta beslagta litteratur. (Källa:
Forum 18.)
Johannesevangeliet 14:12-14

14 juli

Be för pastor Jakim som anklagas för att ha köpt mat för
långt hemifrån, vilket är förbjudet. Kristna berättar att
pastorn var kallad till en chef på stadsförvaltningen, men
när han kom dit var personen inte där. Efteråt gick han till
snabbköpet i närheten och greps då omedelbart. Det verkar som om han blev lurad att åka iväg, för att ge myndigheterna en anledning att arrestera honom. Be för Jakim
och hans familj.
Psaltaren 34:18

WWW.OPEN-DOORS.SE
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OPEN DOORS INTERNATIONELLT
15 juli

I dag är det 65 år sedan Broder Andrew gjorde sin första
resa till den förföljda kyrkan i Östeuropa, vilket var startskottet till Open Doors. Be om ledning och välsignelse för
den internationella organisationens arbete, så att förföljda kristna stöttas på allra bäst.
1 Petrusbrevet 4:10-11
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TURKMENISTAN
16 juli

Be att regeringen ska agera för att skydda befolkningen
från coronaviruset. I skrivande stund förnekar Turkmenistan närvaron av viruset. Människor får inte ha munskydd eller tala om pandemin. Arbetsplatser är i gång och
möten i registrerade kyrkor ställs inte in. Men samtidigt
är gränserna stängda och resor inom landet är förbjudna.
Det finns ingen officiell information om covid-19, men enligt inofficiella uppgifter ökar antalet smittade personer.
Filipperbrevet 4:6-7

17 juli

Be för helande för dem som är smittade av covid-19 och
om beskydd för dem som vårdar de sjuka.
Jakobsbrevet 5:14-16

18 juli

Be för dem som lider på grund av orkanen som drabbade
regionen Turkmenabad. Många hus förstördes, och det
har inte funnits el, vatten eller naturgas under flera dagar.
Kristna är särskilt sårbara i denna situation. De som har
muslimsk bakgrund ses som förrädare och det muslimska
samfundet kan välja att inte ge hjälp till kristna. Be att
hjälp ska fortsätta att nå dem, trots restriktioner för resor.
Be att Gud ska mjuka upp hjärtan i muslimska samhällen
gentemot de kristna.
2 Korinthierbrevet 1:4-5
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SRI LANKA
19 juli

Open Doors samarbetspartner har planerat en bönedag
för den förföljda kyrkan den 25 juli 2020. Be för planering,
logistik och relationen till lokala kyrkor. Det finns många
kristna i Sri Lanka som är omedvetna om de utmaningar
som kristna står inför i andra delar av världen, och även
i andra delar av Sri Lanka. Be att de ska få den förföljda
kyrkan på sina hjärtan.
Efesierbrevet 3:20-21

20 juli

Be för lärjungaträningarna som är planerade till denna
månad. Be för förberedelserna och om beskydd för Open
Doors samarbetspartner som ska arrangera utbildningen.
Be även om beskydd för deltagarna.
Johannesevangeliet 14:25-26

21 juli

Vår samarbetspartner rapporterar att kristna i Sri Lanka
ser en ökning av förföljelsen. Enligt en kontakt blir kristna fysiskt attackerade och ett flertal kyrkor övervakas. Be
om Guds beskydd för pastorer och kristna. Be särskilt för
de som finns isolerade i buddhistiska byar.
Kolosserbrevet 1:11-12
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VIETNAM
22 juli

Be för den förföljda kyrkan i Vietnam. Be för de bröder
och systrar som utsätts för förföljelse från sina familjer,
grannar och lokala myndigheter.
5 Mosebok 31:8

23 juli

Be för kristna bröder och systrar, som bor i avlägsna byar
i bergen i Vietnam. Be att de ska ha tillräckligt med mat
under coronakrisen.
1 Johannesbrevet 5:14-15

24 juli

Be om Guds beskydd för medarbetarna hos en av Open
Doors samarbetspartner i Vietnam, när de ska besöka
kristna i ett område där det är svår förföljelse. De vill dela
en bibelvers, under denna tid av osäkerhet på grund av
coronakrisen: Matteusevangeliet 11:28.
Matteusevangeliet 11:28

25 juli

Be för Ose och hans barn som trakasseras av omgivningen. I början av året gick Oses mamma bort och släktingar
krävde att Ose och hans barn skulle tillbe hans döda mor.
När de vägrade blev de misshandlade. Senare kallades Ose
och hans barn till polisstationen, där de fick veta att hans
företag skulle stoppas och att barnen skulle bli avstängda
från skolan, om de fortsatte att följa Jesus. Be att Gud ska
beskydda Ose och hans familj, och sörja för deras behov.
1 Petrusbrevet 1:5-8
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ETIOPIEN
26 juli

Be för Rahima från västra Etiopien, som är kristen med
muslimsk bakgrund. Hennes man skilde sig från henne,
efter att ha fått veta att hon hade blivit kristen. Han rev
offentligt sitt äktenskapskontrakt, tog hennes boskap och
skickade sedan iväg henne. Be att Rahima ska lära känna
Kristus på djupet. Be också om tröst när hon lär sig att leva
med det hon varit med om.
Klagovisorna 3:22-26

27 juli

Kadija, en kristen kvinna från den somaliska regionen i
Etiopien, attackerades av muslimer för sin tro på Kristus.
I attacken skottskadades hon och behövde vårdas på sjukhus. Be att Herren ska ge fysisk och känslomässig läkning
efter traumat. Be om beskydd och försörjning när hon möter fientlighet från samhället för sin kristna tro.
2 Korinthierbrevet 4:6-8

28 juli

För ett halvår sedan attackerades Galgalo, en församlingsledare, i sin kyrka av muslimska ungdomar. Galgalo bröt
sin arm och skadades i huvudet i attacken. Vid samma tillfälle trakasserades en grupp kristna som bad. Be om mod
och styrka för kristna i området, som regelbundet utsätts
för attacker.
Psaltaren 3:2-5
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ERITREA
29 juli

Ett antal kristna sitter i fängelser över hela landet, på
grund av att de tillber och ärar Jesus framför regeringen.
Be att Herren ska stödja dem andligt och fysiskt. Be om
Guds nåd för fångarnas familjer, som väntar på deras frisläppande och lider mycket utan dem. Be att Guds vilja ska
ske och äras under dessa omständigheter.
Psaltaren 37:39-40

30 juli

Fyrabarnsmamman Faven* bor öster om huvudstaden Asmara. Hennes man greps på grund av sin kristna tro och
satt sedan fängslad i två år, tills han dog i början av 2019.
Nu kämpar Faven för att försörja sin familj. Be om Herrens fortsatta tröst och omsorg för Faven, när hon sörjer
sin make och försöker leva för Kristus.
Jesaja 57:15

SVERIGE
31 juli

En av Open Doors uppgifter är att informera kristna i
Sverige om situationen för förföljda kristna runt om i
världen. Under våren påverkades en del av det arbetet, då
många möten fick ställas in på grund av spridningen av
corona. Be om ledning, inspiration och nya tankar inför
hösten, så att Open Doors i Sverige når ut med berättelser
från den förföljda kyrkan, oavsett hur corona-läget ser ut.
Psaltaren 25:4-10
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FARID UTRUSTAR KRISTNA DÄR
Farid* är 40 år, gift och har två barn. Han brinner för lärjungaträning och omsorg om församlingen. Vid första anblick en helt vanlig kristen ledare. Men Farid arbetar för
Open Doors i Nordafrika, ett område som är så känsligt att
vi inte kan publicera hans riktiga namn, hans nationalitet
eller visa hans ansikte på bild.
För de kristna som han möter handlar tron ibland om
liv eller död. Ibland stängs deras kyrka ner av myndigheterna. Ibland förlorar de vårdnaden om sina barn och
tvingas till skilsmässa från sin man eller hustru. På vissa
platser nekas de arbeten och omgivningen pratar illa om
dem. Ofta slängs de ut från sina hem och nekas saker de
har rätt till. Allt på grund av att de har valt att följa Jesus.
Farids uppgift är att uppmuntra dessa lärjungar och utrusta dem genom undervisning. Han berättar att kyrkan
växer och lärjungaträningen är viktig för att kristna inte
ska tappa tron och återgå till islam eller en icke-religiös
livsåskådning.
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KYRKAN INTE FÅR FINNAS
– Tillsammans är vi en gemensam kyrka, och av den
anledningen är jag så glad att kristna i andra länder hjälper förföljda kristna i Nordafrika, genom bön och genom
ekonomisk support. Tack!
Vi vill stå tillsammans med Farid i hans viktiga uppgift.
Tack för ditt stöd!
Gud välsigne dig.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE

15

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
opendoorssverige.podbean.com

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 Juli
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
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Tack för din gå

