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Jag besökte Nigeria för
några år sedan och träffade då Anna i staden Jos.
Hon var mor till nio barn
men hade förlorat tre av
dessa under uppväxten.
På senare tid hade hon
även förlorat sin make.
Han blev mördad av islamister på sin väg hem
från kyrkan. Dödsbudet
kom direkt från förövarna via ett mobilsamtal.
Händelsen fick stora
konsekvenser för Anna
som hamnade i en djup
mental svacka.
Omständigheterna
gjorde att Anna fick kämpa extra mycket med sin
sorg. Initialt kände hon

LEDARE

ett starkt behov av att ta
revansch på sin makes
död. Känslan var att hon
i princip hade kunnat
döda vem som helst. Men
efter en tid blev hon mottaglig för kyrkans stöd
och kunde ta till sig undervisningen om förlåtelsens möjligheter. När jag
träffade Anna berättade
hon att hela processen
fått henne att bli mycket
mer noggrann med hur
hon lever sitt liv. Att hon
alltid vill vara redo att
möta sin Herre.
Förbönen för Anna
hade haft en avgörande
betydelse! Hon var inte
bitter och hade dragit

värdefulla
lärdomar.
Samtidigt fortsatte kampen. När jag lämnade
Anna bad hon om förbön
för två av sina söner. Förlåtelse fanns inte med på
deras karta.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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KAMERUN OCH NIGERIA
1 maj

Gränsen mellan Kamerun och Nigeria är inget hinder för
islamistisk extremism. På grund av det har många kristna
flytt till bergen. På söndagarna går församlingsmedlemmarna ned från bergen till kyrkan. Be om beskydd från
islamistiska grupper som Boko Haram. Be även att Gud
förändrar hjärtat hos förföljarna, så att de tar emot Jesus.
Psaltaren 25:1-6

2 maj

Amina är en änka med fem barn i Nigeria. För nio år sedan attackerades hennes familj av Boko Haram. I attacken
dödades hennes man och hennes två äldsta söner fick livshotande skador. Fem år senare attackerades familjen igen,
och Amina var under en tid kidnappad av Boko Haram. Be
om vishet, beskydd och styrka för familjen.
Psaltaren 25:15-21

3 maj

Be för kristna i hela Afrika söder om Sahara, som på grund
av sin tro på Kristus utsätts för fysisk och psykisk misshandel, mord, kidnappning och förstörda hem. Be om Herrens
beskydd och försorg. Våldet påverkar alla aspekter av de
kristnas liv vilket leder till trauman, tvångsförflyttningar
och ekonomiska svårigheter. Be om tröst och hopp.
Psaltaren 40:1-6

4 maj

Be för kvinnor och barn som ofta blir ännu mer sårbara
genom attacker. Be för mammor som måste försörja och
uppfostra sina barn själva.
Psaltaren 102:25-29
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5 maj

Tacka Herren för kyrkor som tar hand om förföljda kristna över hela Västafrika. Det krävs ofta stora insatser från
församlingarna och innebär mycket arbete. Be för de kyrkor som står i den här uppgiften.
Jesaja 58:7-8

6 maj

Be om en längtan och styrka hos kristna att fortsätta dela
evangeliet med sina förföljare. Be om vishet för regeringar över hela Afrika söder om Sahara, i sitt arbete med att
hantera extremistgrupper. Be att de ska hitta sätt att skydda sitt folk, och hängivet ta sitt ansvar.
Romarbrevet 10:14-17

7 maj

Be om vishet för FN i arbetet med att möta dem som har
utsatts för våld. Be att Open Doors påverkansarbete ska få
konsekvenser för de förföljda kristna och bli till välsignelse för kyrkan.
Ordspråksboken 31:8-9

8 maj

Open Doors stöttar kyrkor över hela Afrika genom lärjungaträning, evangelisationsträning och socioekonomiskt stöd. Be om styrka för alla som är involverade i detta
arbete. Be att arbetet ska ära Gud och hjälpa församlingar
att hålla ut i tider av förföljelse.
Efesierbrevet 5:16-17

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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BANGLADESH
9 maj

Open Doors lokala partners utbildar vuxna kristna som
inte kan läsa och ger lärjungaträning till kvinnor och
ungdomar. Be att deltagarna skall växa i kunskap om Gud
och hans Ord. Be att de kan använda det som de har lärt
sig, särskilt när de tjänar i sina kyrkor. Be att de får vara
goda exempel för sina familjer och vänner som inte tror
på Jesus.
Efesierbrevet 6:10-18

10 maj

Flera förföljelseförberedande utbildningar är planerade
att genomföras i maj. Be för arrangörerna och för deltagarna. Be bland annat för deras resor, eftersom de kommer från olika delar av landet. Be att kyrkorna skickar
dem som är i störst behov av utbildning och att deltagarna
ska lämna träningen utrustade och uppmuntrade.
Ordspråksboken 4:5-13

11 maj

Bangladeshiska arbetare firar 1 maj, precis som stora delar av arbetarrörelsen runt om i världen. Men de flesta av
dessa arbetstagare, inklusive de kristna, är inte medvetna
om sina rättigheter och utnyttjas av arbetsgivare. Open
Doors lokala partner får många rapporter om kristna som
diskrimineras. Be att arbetsgivare inte ska diskriminera
arbetstagare på grund av deras tro. Be också att pastorer
ska utbilda och hjälpa de kristna arbetarna.
Psaltaren 41:1-3

12 maj

Avslutet på den muslimska fasteperioden ramadan firas i
mitten av maj. Be för de kristna familjerna som har muslimsk bakgrund, eftersom pressen ökar under firandet.
Deras omgivning vill bjuda in dem i firandet och pressar
dem sedan att delta i muslimska böner. Be om styrka för
de kristna. Be särskilt för deras barn, som kan ha svårt att
förstå varför de inte ska delta.
Kolosserbrevet 1:9-14
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NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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Foto: ID 16692474 Pixabay

NEPAL
13 maj

Be för kristna i landet som trakasseras och påverkas negativt av antikonverteringslagar. Nyligen utvisades några
koreanska missionärer, efter att ha evangeliserat. Be att
Gud ger de kristna mod och vishet att fortsätta dela med
sig av sin tro på ett säkert sätt.
2 Thessalonikerbrevet 1:11-12

14 maj

De hinduiska extremisterna i Nepal riktar in sig på kristen verksamhet i vissa delar av Nepal, och övervakar den i
hemlighet. Be om Guds beskydd över kristna.
Psaltaren 59:1-5

15 maj

Be för syster Manita och hennes familj. De har bott vid en
flod på statlig mark i många år. Nyligen har regeringen
börjat riva husen nära floden för att bygga en damm. Be
att Gud ger dem en trygg och bra plats att bo på. Be också
att Gud ska ge dem styrka och sörja för deras ekonomiska
behov.
Psaltaren 50:15

16 maj

Be för syster Goma och hennes son. Hon har en tumör och
hennes 16 månader gamla son lider av blodcancer. Be om
helande och om en lösning på deras ekonomiska behov.
Psaltaren 38:22-23
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CENTRALASIEN
17 maj

KAZAKSTAN

Be för en kyrka i Kazakstans huvudstad Nur-Sultan som
har fått problem med myndigheterna. En del av församlingens medlemmar anklagas för att förolämpa muslimer.
Be att kyrkan kan förbli öppen och att människor inte blir
fängslade. Be om vishet för advokaten som hjälper kyrkan. Be om styrka, mod och tröst för församlingen och
dess ledare.
Psaltaren 12

18 maj

UZBEKISTAN

Tre underjordiska kyrkor har tvingats stänga i Uzbekistan, efter hårda påtryckningar från muslimska släktingar
och bybor. Dessa tre husförsamlingar är mycket viktiga
för kristna med muslimsk bakgrund som bor i dessa tre
områden. Be om möjlighet att få mötas igen. Be om beskydd för husförsamlingens medlemmar. Be om vishet
hur de kan nå sina grannar med evangeliet.
Psaltaren 27

19 maj

KIRGIZISTAN

Be för Ayna*, en kristen kvinna som är gift med Rasul*,
som är muslim. Tillsammans har de tre barn. Efter Aynas
mammas död slutade hon att gå i kyrkan. Samtidigt började hennes man ta sin muslimska tro på större allvar. När
Rasul fick veta att Ayna fortfarande var kristen, slog han
henne. Be om beskydd för Ayna och hennes barn. Be att
Aynas tro växer och att Gud ska förändra Rasuls hjärta
och dra honom till Jesus.
Psaltaren 43:3-5

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG

9

Foto: Herbert Bieser Pixabay

TUNISIEN
20 maj

Be för Zinna* som var tvungen att lämna sitt hus. Hon får
nu bygga upp livet på nytt i en annan del av landet.
Psaltaren 18:17-29

21 maj

Många unga kvinnor förföljs av sin familj. Be för Amira*,
som misshandlades på grund av sin kontakt med andra
kristna.
Psaltaren 18:1-7

22 maj

Be för Asma*, som gifte sig med en muslimsk man och nu
ångrar sitt beslut. Be att hon ska kunna hålla kontakten
med sina kristna vänner.
Psaltaren 42:1-6

23 maj

Be för Sandra* som är ensam med sina tre barn. Be om
möjlighet för henne att uppfostra sina barn på det sätt
hon vill.
Psaltaren 25:9-10
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VIETNAM
24 maj

Be för Dep*, som är från ett stamfolk i centrala Vietnam.
Tillsammans med sina döttrar startade hon en husförsamling i sitt hem. I slutet av januari stoppades deras samling
av polisen. Myndigheterna förbjöd dem att träffas igen
och sa: ”Det här är en kommunistisk by! Ingen får följa någon religion här.” Be om Guds vägledning och beskydd för
Dep, hennes döttrar och de andra kristna.
1 Petrusbrevet 3:13-18

25 maj

Be för kristna som kämpar med sin ekonomi på grund av
coronapandemin. Särskilt utsatta är kristna på landsbygden. Be att Herren ska försörja dem. Be för Open Doors lokala partners, att aktiviteter som de har planerat för året
verkligen ska bli av och att Herren genom det ska stärka
våra systrar och bröder i Vietnam.
Psaltaren 42:9-12

26 maj

I slutet av 2020 förde Keemo* fyra familjer i sin by till tro
på Kristus. På grund av det tvingades han och hans familj
att lämna sitt hus och byn, eftersom lokala myndigheter
och bybor var rädda att Keemo skulle fortsätta att dela
evangeliet och konvertera hela byn. De fyra familjerna
som hade konverterat avsade sig sin tro, på uppmaning av
myndigheterna. Be för Keemos familj. Be att Herren ska
beskydda dem och sörja för deras behov.
1 Petrusbrevet 5:6-11

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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COLOMBIA
27 maj

Pandemin har påverkat arbetet i kyrkan på landsbygden,
som är den mest förföljda kyrkan i Colombia. Kriminella
grupper utnyttjar restriktionerna och förtrycker befolkningen ytterligare. Open Doors medarbetare reser till
dessa områden och försöker göra en kartläggning av den
nya situationen som församlingar har hamnat i. Be för arbetet med att stötta förföljda kristna. Be om beskydd för
fältarbetarna på deras resor.
Psaltaren 118:19-29

28 maj

I staden Tumaco i västra Colombia är befolkningen ständigt utsatt för hot, våld och tvångsförflyttningar. Området
är strategiskt viktigt för narkotikahandel, vilket skapar
maktstrider. Det förekommer även människohandel och
handel med guld. Be om styrka och vishet för kyrkans pastorer och ledare. Be att det psykosociala stödprogrammet
ska få god effekt. Be om mod för de kristna.
Psaltaren 118:4-16

29 maj

Be för arbetet med att stötta och utrusta kyrkor i Tumaco,
som är det mest utsatta området i Nariño-regionen i västra Colombia. En helg i slutet av februari dog elva personer
på olika platser. Förra året var det fem massakrer och i år
har det varit två.
Romarbrevet 15:4-6

30 maj

Be för kristna i områdena Guaviare och Catatumbo samt
vid stillahavskusten. Dessa områden brottas med problem
utifrån narkotikahandeln.
Efesierbrevet 1:18-23
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SVERIGE
31 maj

Mötesverksamheten inom Open Doors har länge varit begränsad på grund av pandemin. Det finns en stark längtan
att vi ska kunna berätta om den förföljda kyrkan i fysiska
möten och gudstjänster igen. Be att Gud öppnar dörrar inför hösten.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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SARAS* ORD TILL DIG: ”TACK!”
För drygt ett år sedan, i februari 2020, attackerades Saras
by i Nigeria av militanta fulanier. Ett 30-tal människor dödades och många hus brändes ner. Sara, som är änka och
ensam med sina barn, tvingades fly. Hon och barnen kunde bo hos några släktingar, men det var mycket ont om
mat i hushållet, så Sara var tvungen att försörja sig själv.
Ungefär samtidigt kom coronapandemin till landet,
vilket försvårade situationen för den redan hungriga familjen. I nödhjälpen från de lokala myndigheterna diskriminerades ofta kristna, genom att de inte fick information
om utdelningen, och fick de information i tid nekades de
ofta hjälp.
Men tack vare understödjare som snabbt reagerade när
coronakrisen kom, kunde Open Doors dela ut nödhjälp
genom samarbetsorganisationer på plats. För Sara och
hennes barn innebar det att de slapp oätliga växter och
löv från skogen, och istället fick äta majs, bönor och ris.
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Hennes tacksamhet till Open Doors understödjare är stor:
”Må Gud välsigna er och ge er dubbelt tillbaka. Tack!”
Vi vill fortsätta hjälpa! Fortsätt stå med du också, stötta
våra förföljda syskon i Nigeria, i Västafrika och på andra
ställen runt om i världen. Tack för din gåva!
Gud välsigne dig!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
*Sara heter egentligen något annat.
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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
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 Maj
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!

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 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

