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Vem vågar ställa
sig i gapet?

SIDAN 2

LEDARE

Vem vågar ställa sig i gapet?
DE ÖVERVANN HONOM GENOM LAMMETS BLOD OCH GENOM
SITT VITTNESBÖRDS ORD, DE ÄLSKADE INTE SITT LIV SÅ HÖGT
ATT DE DROG SIG UNDAN DÖDEN. UPPENBARELSEBOKEN 12:11

Open Doors är en internationell missionsorganisation,
partipolitiskt oberoende och
inte bunden till något samfund
eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den
förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den
hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den
fria kyrkan.
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
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Den ryska oppositionsledaren
Aleksej Navalnyj i Moskva, mars 2017.
FOTO: EVGENY FELDMAN_ WIKIPEDIA

ur ber man för 340
miljoner förföljda
kristna? Ett sätt är
att låta dagsaktuella händelser påverka.

i Tyskland och låg i koma
bad jag om beskydd från
bestående men. När han
vaknade upp bad jag om
ett snabbt tillfrisknande.

För ett halvår sedan blev
jag manad till att be för
Aleksej Navalnyj, den ryske oppositionspolitikern
som blev förgiftad under
en inrikesresa. Redan när
nyheten bröt ut och han
befann sig på flygplatsen
i Omsk bad jag för hans
överlevnad. Under alla steg
som sedan följde kunde
jag inte släppa honom. Jag
bad att myndigheterna
skulle tillåta medicinsk
vård i Europa. När han var

Jag var själv förvånad
över hur viktigt jag kände
att detta var och kunde till
och med vakna på nätterna och be för det som var
aktuellt just då. Vid varje
hållpunkt stärktes också
min tro eftersom varje
bön blev besvarad. Vi var
säkert många som bad!
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Jag är medveten om att
mordförsöket är kopplat
till en politisk gärning.
Men jag vet också att
Nivå av förföljelse:

EXTREM

Aleksej Navalnyj är kristen och kämpar mot ett
förtryck och en enorm
korruption som drabbar
144 miljoner människor
där flertalet är kristna.
Bara Gud har helhetsbilden och Han kallar
människor till att ställa sig
i gapet. Vissa med ett exponerat uppdrag. Andra i
rollen som förebedjare.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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1 mars

SOMALIA

Den kristna gemenskapen i Somalia är liten och under
ständig attack. Be om fler arbetare till skörden. Be om
ledning och vishet till människor som vill tjäna i landet,
så att de hittar vägar att visa på Guds kärlek.

5 mars

JEMEN

I kaoset som uppstått till följd av inbördeskriget i Jemen har
islamistiska grupper fått större inflytande. På grund av detta
löper minoritetsgrupper, däribland kristna, allt större risk
att möta förtryck och förföljelse. Be om fred och beskydd.

Psaltaren 105:1-5

Psaltaren 34:2-11

2 mars

6 mars

LIBYEN

Be för Emmanuel*, som delar evangeliet om Jesus till
omgivningen. Hans familj är mycket rädd att det ska ge
honom problem. Be om beskydd för Emmanuel.
Psaltaren 40:9-12

3 mars

PAKISTAN

Pakistan har varit starkt influerad av islam sedan flera decennier tillbaka och flera radikala islamistiska
grupper har varit, och är, aktiva i landet. Be att parlamentet ska rösta igenom lagar som skyddar landets
kristna befolkning.
5 Moseboken 1:16-17a

4 mars

ERITREA

IRAN

Ekonomisk press till följd av coronakrisen innebär ytterligare påfrestningar på äktenskap, och kristna är inte
immuna. Be om resurser som kan stärka par som behöver hjälp. Be även för en konferens för frånskilda kristna
som arrangeras i mars. Be att den ska bli till uppmuntran,
upprättelse och välsignelse.
Hosea 6:3

7 mars

NIGERIA

Be att kristna i centrala och norra Nigeria ska kunna stå
emot pressen att ge upp sin tro. Be om kraft och nåd att
kunna möta utmaningar på ett sätt som ärar Kristus. Be
att evangeliet ska predikas, trots de tuffa omständigheterna som många av dessa kristna lever i.

För drygt tio år sedan tillhörde Shiden*, som nu är i
30-årsåldern, en hemlig bönegrupp. På grund av det
arresterades han och var fängslad i mer än ett decennium. När han släpptes var han mager, stammade och
led av depression. Shiden mår bättre i dag, men är
fortfarande inte helt återställd. Be om ett fullständig
helande från stress och depression, och om Herrens
ledning i Shidens liv.

Psaltaren 35:19-28

Psaltaren 34:16-23

Psaltaren 37:1-19
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8 Mars

INDIEN

Be för Nagesh* och Parimal*. Deras risfält brändes ner av
hinduiska extremister på grund av deras kristna tro. Det
innebär en stor förlust, eftersom risfälten var deras enda
inkomstkälla. Be att Herren ska stärka våra bröder och
deras familjemedlemmar, och sörja för alla deras behov.

Nivå av förföljelse:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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BRUNEI
9 mars

Fortsätt att be för de unga kristna i Brunei. Be att Gud
ska använda dem på ett mäktigt sätt och tända en ny passion för mission inom dem. Be att de ska få vara vittnen
för Sanningen, så att fler upptäcker Kristi kärlek och blir
frälsta.
Matteusevangeliet 9:35-38

10 mars

Antalet personer som lider av psykisk ohälsa har ökat på
grund av pandemin. Enligt rapporter till hälsomyndigheten har cirka 3 000 nya fall av psykisk ohälsa registrerats. Be för hälsa hos befolkningen i Brunei.
Lukasevangeliet 4:18-19

11 mars

”Israk och Mikraj” är en helgdag i Brunei, liksom i många
andra muslimska länder. Den firas till minne av en himmelsfärd som profeten Muhammed ska ha gjort en natt
runt år 621. Helgdagen infaller den 11 mars. Be för befolkningen i Brunei när de firar denna högtid. Be att de ska
uppleva den sanna friden, som bara kan komma från
Herrarnas Herre. Be att kristna ska stärkas i sin tro.
1 Timotheosbrevet 2:5-6

DÄREFTER SÅG JAG, OCH SE: EN STOR SKARA SOM INGEN
KUNDE RÄKNA, AV ALLA FOLK OCH STAMMAR OCH
LÄNDER OCH SPRÅK. DE STOD INFÖR TRONEN OCH INFÖR
LAMMET, KLÄDDA I VITA KLÄDER OCH MED PALMBLAD I
SINA HÄNDER, OCH DE ROPADE MED STARK RÖST:
”FRÄLSNINGEN TILLHÖR VÅR GUD, SOM SITTER PÅ TRONEN,
OCH LAMMET!”
UPPENBARELSEBOKEN 7:9-10
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Nivå av förföljelse:
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INDONESIEN
12 mars

Be för kristna barn och ungdomar, som många gånger
diskrimineras och isoleras för sin tro. Be om hopp och
styrka och att de inte ska känna sig ensamma.
Hebreerbrevet 13:7-8

13 mars

Open Doors lokala partners i Indonesien har under det
senaste året arbetat mer digitalt och betjänat kristna genom internet. ”Vi saknar att ses ansikte mot ansikte och
att kunna utbilda, utrusta och stödja dem personligen.
En personlig kontakt betyder mycket, särskilt för dem
som inte har en internetuppkoppling” säger en lokal
partner. Be att ett fysiskt utbildningsprogram ska kunna
genomföras i mars.
Johannesevangeliet 14:16-18

14 mars

Be för kristna med hinduisk bakgrund. Den 14 mars kommer deras familjer att fira Nyepi, en av de viktigaste hinduiska högtiderna. De kristna pressas att delta i ritualer,
särskilt de som bor på Bali. Några av dem döljer fortfarande sin nya tro, av rädsla för att avvisas från sina familjer. Be att de kristna förblir starka i tron. Be att Jesus
får bli den enda grunden i livet och att de ska hitta en ny
gemenskap i kyrkan.
2 Korinthierbrevet 5:17

15 mars

Pandemin är inte över än och kyrkan påverkas fortfarande. Be att kristna i Indonesien ska fortsätta söka Herren
och sätta sin tro till honom. Be att pastorer och evangelister ivrigt ska predika de goda nyheterna, trots pandemin.
Psaltaren 33:12-22

DÅ SADE JESUS: ”LÅT BARNEN KOMMA
TILL MIG OCH HINDRA DEM INTE, FÖR
HIMMELRIKET TILLHÖR SÅDANA SOM DE.”
MATTEUSEVANGELIET 19:14
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MALDIVERNA

LAOS

16 mars

Be för kristna som bor på huvudön i Maldiverna. De
kristna som bor där är gästarbetare från Indien och Sri
Lanka. Be att de ska fortsätta att söka Kristus och bli
stärkta i sin tro. Be att människorna på Maldiverna ska
upptäcka Kristus genom gästarbetarna.
Hebreerbrevet 13:20-21

19 mars

I Laos finns nästan 50 olika erkända minoriteter. Dessa
består i sin tur av flera mindre folkgrupper, vilka är
starkt influerade av buddhism och animism. Be om en
väckelse bland folken i Laos. Be att människors hjärtan
ska vara redo när evangeliet når dem och att de ska lämna det som hindrar dem från att lära känna Gud.
Matteusevangeliet 12:18-21

17 mars

Be för regeringen och myndigheterna i Maldiverna. Be
att de ska leda landet på ett gudfruktigt och vist sätt. Be
att de ska föra nationen framåt genom sina beslut.
1 Timotheosbrevet 2:1-4

20 mars

Be att Gud kallar fler arbetare, både från Laos och från
andra länder, som kan nå ut till landets olika stamfolk,
särskilt till dem som ännu inte har hört talas om Jesus.
Psaltaren 96

18 mars

Nationella siffror visar att 56 procent av ungdomarna
i Maldiverna är arbetslösa och saknar utbildning. Det
finns nästan tre gånger så många kvinnor som det finns
män bland dessa. Be om möjligheter för landets ungdomar. Be att en gnista ska tändas i dem och att de ska börja
drömma igen. Be att Gud ska ge dem hopp om en framtid.
Psaltaren 62:6-9

21 mars

Be för dem i stamfolken som har fått höra om Jesus, men
saknar lärjungaträning. Be att Gud ska skicka andra
kristna till dem och att Guds vilja får ske mitt bland olika folkgrupper.
1 Johannesbrevet 5:14-15

22 mars

Kristna i Laos riskerar förföljelse från myndigheterna,
speciellt på lokal nivå. Be att de ska vara förberedda inför detta. Be att kristna, trots risken för förföljelse, ska
stå stadigt i sin tro.

... ”ÅT MIG HAR GETTS ALL MAKT I HIMLEN OCH
PÅ JORDEN. GÅ DÄRFÖR UT OCH GÖR ALLA
FOLK TILL LÄRJUNGAR! DÖP DEM I FADERNS
OCH SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN

Efesierbrevet 3:16-21

MATTEUSEVANGELIET 28:18-19
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BHUTAN

KOMORERNA

23 mars

Näthat och falska anklagelser ökar mot kristna på sociala medier, vilket skapar en fientlig kultur emot kristna
i landet. Hatet beror bland annat på att religiösa ledare
deklarerar att buddhism och hinduism är de enda accepterade religionerna i landet. Be att landets kristna ska
vara djupt rotade i Jesus, så att de förblir starka i tron. Be
om ett erkännande av kristendom i landet.
Psaltaren 31

Det är mycket svårt för kristna att hitta platser där de
får ha en kristen begravning, vilket förstärker smärtan
när en älskad har gått bort. Be att kristna i Bhutan ska
få ha egna begravningsplatser. Be om tröst för dem som
står inför dessa utmaningar och för medkänsla från de
myndigheter som har möjlighet att påverka.
Hebreerbrevet 12:2-3

25 mars

Skilsmässor är ett samhällsproblem i Bhutan. Be för de
kristna paren och familjerna. Be att de får ha Gud i centrum och kan sätta andra familjemedlemmars behov
före sina egna.
Kolosserbrevet 1:9-20

26 mars

Be för enhet bland kristna i landet. Be att den bhutanesiska kyrkan ska mogna i lärjungaskap. Be att kristna får
vara ”salt och ljus” för sina grannar.
Efesierbrevet 4:1-16
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Be att de kristna i Komorerna ska vara trogna och framgångsrika i sitt arbete, utifrån Kolosserbrevet 3: 23 - 24.
Kolosserbrevet 3:23-24

28 mars

Be att kristna ska kunna leva ett föredömligt liv fyllt av
glädje, så att det kan öppna en dörr till evangeliet för
omgivningen.
Filipperbrevet 4:4-8

24 mars
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29 mars

Be för kristna som har lämnat islam för att följa Jesus. Be
att Gud ger dem vishet, mod och stöd, så att de förstår att
de aldrig är ensamma.
Psaltaren 34:8-9

30 mars

Be att Herren ska använda Open Doors för att ge stöd och
hopp åt kristna i Komorerna. Be att kristna i landet ska
vara ett vittne om Herrens nåd och uppmuntra många
att komma till honom i tro.
1 Petrusbrevet 1:3-9

31 mars

SVERIGE

För ett år sedan bad vi tillsammans i bönekalendern om
Guds ledning för att en publicering av det förföljelseförberedande SSTS-materialet på svenska skulle ske i rätt
tid. Tacka Herren för att materialet nu finns översatt och
färdigt att använda. Be att det hamnar där det bäst behövs.
Filipperbrevet 2:13

Nivå av förföljelse:
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MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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TÄNK PÅ KIM KOOK-KIE OCH AND RA FÄNGSLADE SYSKON

V

arje dag fängslas tolv kristna för sin tro. Totalt
handlar det om drygt 4 000 av våra bröder och
systrar som under perioden 1 oktober 2019 till 31
september 2020 greps, häktades eller fängslades.
Från Nordkorea, som hamnar överst på World Watch
List 2021, är det svårt att ta fram offentliga uppgifter om
fängslade kristna. Två kända fall är dock de sydkoreanska missionärerna Kim Kook-Kie och Choi Chun-Kil. De
greps vid gränsen mellan Nordkorea och Kina 2014, anklagades för att sprida religiös propaganda och dömdes
till livstids straffarbete. Enligt uppgifter från 2020 har
Kim Kook-Kies hälsa kraftigt försämrats på grund av undernäring, hårt arbete och eventuellt tortyr. Nordkorea
ser sig som det enda rättmätiga Korea, vilket innebär att
sydkoreaner betraktas som landets egna invånare och
sällan blir frisläppta.
För 2000 år sedan påminde Hebreerbrevets författare
dåtidens kristna att ”tänk på dem som sitter i fängelse,
som om ni var deras medfångar”. Orden är lika aktuella
i dag. Tänk på våra förföljda syskon, be för Kim Kook-Kie

och Choi Chun-Kil, och andra i samma situation.
Vi vill hjälpa förföljda kristna genom bland annat uppmuntran, påverkansarbete och juridisk hjälp. Stort tack
för din gåva som gör arbetet möjligt.
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Vänliga hälsningar

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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BG 130 OCR spec
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Skul
över

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Drottninggatan 60
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 22 Örebro

David Nordlander

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping

Swisha din gåva på
9008913
Märk: Sydsudan

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

Samuel
Bälters
dr
Anders
Korsw
bara en
av
många
Direktor, CEO
Varje dag ﬂyger vi
liten har betydels
frontlinjen.
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Jag vill stödja mina förföljda syskon!

Betalningsavsändare

#

Belopp kronor

öre

Betalningsmottagare

MAF Sverige

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

INBETALNING/GIRERING A

AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

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

Min julgåva 2009

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

•

Tack för din gå

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:

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

Betalningsavsändare

y
y
y
y

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”

#

BG 130 spec 32247 apr 09

OCR

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
opendoorssverige.podbean.com

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

MAF Sweden

Open Doors Sverige

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.
2021
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!
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