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Ljuset lys

D

et har alltid funnits
kristna i Irak. De
har varit en självklar del av befolkningen
och bidragit starkt till landets utveckling. I början
av 1900-talet var cirka 33
procent av befolkningen
kristna. Detta hade sjunkit till drygt 8 procent i
början av 1990-talet. Men
idag finns bara 166 000
kristna kvar. Det är mindre än en halv procent av
Iraks befolkning!
En församlingsdiakon
verksam i Bagdad säger:
”Vi lever i en djungel som
styrs av politiska monster. Det behöver finnas
helgon i denna djungel!”
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LEDARE

er i mörkret
De kristna som väljer
att stanna kvar behöver
allt det stöd de kan få.
Idag har 65 procent av
alla kyrkor i Irak blivit
ett Center of Hope i samarbete med Open Doors
(126 av 194 kyrkor). Visionen är att ”stärka
vad som återstår av den
kristna närvaron så att
kristenheten kan fortsätta att vara ett erkänt,
positivt bidrag till Mellanösterns samhälle.”
Samordnaren för detta
arbete säger: ”Det vi ser
är konturerna av något
nytt. Herren håller på
att förbereda kyrkan i
Mellanöstern för en påNIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

nyttfödelse. Men födelsen av en ny, stark och
vitaliserad kyrka i Mellanöstern kommer även
fortsättningsvis att vara
smärtsam”.
Här är våra förböner
av avgörande betydelse.
Guds rike är Mellanösterns enda hopp!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
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Plats 14 WWL 2022
www.open-doors.se/irak

IRAK
1 november

Under 2014 lämnade många kristna sina hem och förlorade sina arbeten. Efter att IS besegrades återvände flera familjer för att starta upp livet på nytt. Mimi är 13 år.
Hennes familj från Shikhan startade jordbruksprojekt
med djuruppfödning. Be för Mimi och hennes familj. Be
att de kan stå starka mitt i svårigheterna i deras land.
Hebreerbrevet 10:23

2 november

På grund av ekonomiska problem kämpar många kristna familjer med hopplöshet, ångest och nedstämdhet. Be
att de ska kunna leva ett anständigt liv och få tag på tillräckligt med mat till sina familjer.
Efesierbrevet 1:17-23

3 november

Årtionden av krig och konflikter har påverkat livet mycket för de unga, och särskilt de kristna, i Bagdad. Antalet
kristna har minskat. Open Doors samarbetspartner tränar unga blivande församlingsledare. Be för ungdomarnas och kyrkans framtid i staden, att Gud ska leda dem så
att de fattar rätt beslut i sina liv. Be att Herren ska ge dem
mod och styrka att klara av de svårigheter som väntar.
Romarbrevet 10:11

4 november

Våra lokala samarbetspartner hjälper kristna att återupprätta sina liv på Nineveslätten. En av dem är Khalis,
som efter att ha varit arbetslös en tid fick hjälp att starta
en aluminiumfabrik i staden Bartella. Be för hans familj
och om välsignelse över hans nya arbete så att han kan
ge sin familj det som de behöver.
Romarbrevet 10:11
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SYRIEN
5 november

Hundratals syriska familjer har fått mikrolån för att
starta egna företag i sitt land. Detta ger dem en egen inkomst och möjlighet att försörja sina familjer. Hjälpen
kommer genom syriska kyrkor och Centers of Hope. Be
för familjerna.
Galaterbrevet 6:9-10

6 november

Flera Centers of Hope i Syrien erbjuder läxhjälp till
barn. ”Tidigare fanns inte det här behovet eftersom utbildningssystemet var bra. Numera är systemet mycket
bristfälligt och klasserna är på grund av förflyttningar
stora; Vi har ibland 50 - 60 barn i ett klassrum”, berättar
fader Fadi, som är präst i en katolsk kyrka i Latakia. Be
att många barn fortsätter att delta i läxhjälpen.
Kolosserbrevet 3:17

7 november

Tacka Gud för de olika utbildningar som Open Doors
samarbetspartner har kunnat genomföra. Det finns
bland annat idrottsverksamhet, med syftet att koppla
samman idrott med Bibeln och locka ungdomar till kyrkan. Det finns även traumabearbetning för kvinnor och
barn och ledarskapsutbildningar. Prisa Gud för möjligheten att ge andligt stöd till kyrkan i Syrien.
Hebreerbrevet 13:20-21

8 november

Be för kyrkoledare, de lever med ett tungt ansvar att
betjäna medlemmarna i sina församlingar. Be att den
helige Ande ska väcka människor, som är beredda att
gå emot strömmen och stå upp för sanningen.
1 Petrusbrevet 4:7-11
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Plats 29 WWL 2022
www.open-doors.se/bangladesh

BANGLADESH
9 november

En bönedag för kvinnor, årskonferens för kristna med
muslimsk bakgrund och pastoral utbildning är planerade
under månaden. Be för arrangörerna, samfund och deltagare. Be att Gud ska tala genom dem som leder och dem
som undervisar, så att deltagarna genom den helige Ande
kan förstå och leva ut Guds ord. Be för deltagarna, som
ofta har lång resväg och är borta ifrån sina familjer en tid.
1 Johannesbrevet 5:14-15

10 november

Den senaste tiden har flera av kurserna som Open Doors
samarbetspartner i Bangladesh anordnar avbrutits och
utsatts för trakasserier, ibland även med våld inblandat.
De kursansvariga låter dock inga hot eller mutor stoppa
dem, och de håller fast vid att det är viktigt att våga vara
tydlig med sin tro. Be för våra lokala partners och deltagarna i alla de utbildningar som äger rum i Bangladesh.
1 Petrusbrevet 5:6-11

11 november

Rafiqul och hans familj är kristna med muslimsk bakgrund. De har trakasserats av andra bybor under en
längre tid. För en tid sedan brann familjens hus upp och
Rafiquel är övertygad att branden var anlagd, för att
pressa familjen att lämna byn. Familjen får ingen hjälp
från grannarna, på grund av sin kristna tro. Be om hopp
och förändring i den tuffa situationen.
1 Petrusbrevet 4:12-14
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SVERIGE
12 november

I dag arrangeras Open Doors Day, Sveriges största konferens för förföljda kristna, på Conventum i Örebro. Be
att Gud ska beröra besökarnas hjärtan i mötet med den
förföljda kyrkan. Be för alla medverkande och för det
praktiska arbetet under konferensen.
1 Petrusbrevet 4:10-11

SUDAN

Plats 13 WWL 2022
www.open-doors.se/sudan

13 november

Tacka Gud för att åtalet mot fyra kristna i Sudan har lagts
ner. Männen var åtalade för att ha lämnat islam, men domstolen konstaterade att detta inte längre är ett
brott. Männen lever dock fortfarande under
hot, be därför om beskydd och möjlighet för
dem att mötas med andra kristna.
Psaltaren 62:6-9

14 november

Sudan står inför en “ekonomisk och säkerhetsmässig kollaps,” enligt Volker Perthes, FN:s
specialsändebud för Sudan och chef för UNITAMS,
FN:s program för att stöda en demokratisk utveckling i
landet. Be om en fredlig lösning på den politiska krisen i
Sudan och att armén och de pro-demokratiska grupperingarna ska hitta en gemensam linje. Be för landets kristna.
Jesaja 45:22

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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PAKISTAN
15 november

Pakistan har under sommaren drabbats av mycket svåra
översvämningar. Våra lokala kontakter i landet uppmanar oss att be för regeringen, i deras uppgift att hjälpa
människor som har tvingats överge sina hem.
1 Timotheosbrevet 2:1-4

16 november

Be för dem som akut behöver mat och tak över huvudet.
Be att Gud ska öppna dörrar för dem. Be för pastorer och
kristna som kämpar för att hjälpa sina trossyskon, trots
begränsade resurser. Be om beskydd, vishet och den
urskillningsförmåga som behövs under hjälparbetet
efter sommarens översvämningar.
Psaltaren 28:6-9
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17 november

Be för hemligt kristna, vars tro har blivit känd för våldsamma extremister. Be om Guds övernaturliga beskydd
och ledning i farliga och svåra situationer. Be att tron
hos dessa kristna inte ska svikta och att de ska få uppleva Guds kärlek, bland annat genom Open Doors (lokala)
samarbetspartner.
Romarbrevet 15:13

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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QATAR
18 november

Fotbolls-VM 2022 i Qatar inleds 21 november och pågår
fram till den 18 december, då finalen spelas. I samband
med det vill Open Doors påminna om de qatarier som har
blivit Jesu lärjungar de senaste åren. Be att Gud ska hjälpa
dem att vara starka i tron. Be om möjlighet till kontakt
med andra kristna, i sin närhet eller online, som kan lärjungaträna dem och hjälpa dem att förstå Bibeln bättre.
Efesierbrevet 2:17-22

19 november

Som arrangör av fotbolls-VM och med vetskapen om det
stora antal utländska besökare i landet som evenemanget innebär, har Qatars regering tagit ett antal mer liberala beslut de senaste åren. En del befarar att situationen
kommer att återgå till vad den tidigare
varit så fort VM är över. Be att situationen för befolkningen och gästarbetarna
i Qatar inte ska försämras.
Jesaja 33:2

20 november

Tacka Gud för flera stora kristna evenemang som har ägt rum
i Qatar de senaste åren. Strax
före covid-krisen ordnades det
till exempel en Hillsong konsert och den allra första kristna
konferensen med sångaren Don
Moen hölls också i landet.
Psaltaren 113:1-6
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21 november

Tacka Gud för den qatariska regeringens beslut för mer
än 15 år sedan att ge möjlighet åt församlingar för gästarbetare att bygga kyrkor. Be att församlingarna får
fortsätta verka i samförstånd till välsignelse för gästarbetarna i landet, som kommer från många olika länder.
Tacka Gud för att hans namn blir prisat där på många
olika tungomål nästan varje dag.
Efesierbrevet 4: 3-6

22 november

Be om en lösning för de kristna grupper som samlas i större bostäder, så kallade “villas”, i Qatar. Under covid-krisen stängdes dessa lokaler på grund av restriktionerna
och av totalt 167 ”villas” har endast 61 fått tillåtelse att
öppna igen under detta år.
1 Petrusbrevet 1:3-9

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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KINA
23 november

Wen Xuan*, en kristen med muslimsk bakgrund, blev
under en resa påkommen med att lyssna på ljudbibel.
Han greps av den lokala polisen som förhörde honom
och satte honom i häkte. Även andra församlingsmedlemmar drabbades och en del av dem fick sitta fängslade upp till fem dagar. Tacka för den hängivna tron hos
Wen Xuan. Be om Guds försorg och välsignelse över hans
församling.
Romarbrevet 10:11

24 november

Kristna lärjungaskolor ordnas regelbundet i buddhistiska områden runtom i Kina genom våra medarbetare
och samarbetspartners. Tyvärr måste utbildningen för närvarande hållas via nätet på
grund av de stränga covidrestriktionerna
i landet. Deltagarna längtar dock efter
utbildning på plats. Be att undervisningen blir till välsignelse för deltagarna. Be om kraft och beskydd
för arrangörerna.
2 Thessalonikerbrevet 3:1-3
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25 november

Be för Lixin*, en församlingsledare i Kina som har myndigheternas ögon på sig efter att för ett antal år sedan ha
arrangerat en resa för kinesiska kristna till en konferens
utomlands. Lixin, hans familj och nära vänner står under övervakning på grund av detta. Nyligen fick han beskedet att han kan åtalas för kriminell verksamhet och
därmed riskerar fängelse i minst tre år.
Första Samuelsboken 2:2

26 november

I början av september skakades Sichuan-provinsen i
sydvästra Kina av en stor jordbävning, med minst ett
80-tal döda, hundratals skadade och över 1 000 förstörda
byggnader. Be för lokala kristna inom husförsamlingsrörelsen, som vill hjälpa sitt samhälle men hindras av
bland annat covidrestriktioner. Be att de ska kunna vara
salt och ljus mitt i svåra omständigheter.
Matteusevangeliet 5:14-16

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 28 WWL 2022
www.open-doors.se/indonesien

Plats 50 WWL 2022
www.open-doors.se/malaysia

INDONESIEN OCH
MALAYSIA
27 november

Agus och Sri har undervisat och stöttat hundratals kristna
med muslimsk bakgrund, gett dem husrum när deras familjer förskjutit dem, besökt och skött om dem även om de
ibland befunnit sig mil bort. Myndigheterna har hotat med
åtgärder men tack vare Guds beskydd har de lyckats klara
sig undan. Be för dem som fungerar som lärare och ledare
för nyomvända kristna.
1 Korinthierbrevet 15:57-58

28 november

Ön Nias i Indonesien är ett område där behoven av biblar
är stora. Open Doors har genom samarbetspartners delat ut
flera tusen biblar men får fortfarande förfrågningar om tusentals till. Be för tryckningen av fler biblar, samt för finansieringen och distributionen av dem i området.
2 Timotheosbrevet 3:16-17

29 november

Be om vishet för föräldrar i deras uppgift att leda sina familjer
utifrån Guds vilja. Be att de som familjer ska kunna stå starka
inför utmaningar och förföljelse som de riskerar att möta.
Romarbrevet 12:2

30 november

Enligt rapporter har antalet malaysier som arresterats, anklagade för att ha skymfat islam ökat den senaste tiden. Sex
kända fall har rapporterats i nyhetssändningarna så här
långt men det finns många fler som inte blivit omnämnda.
Be att Gud ska sträcka ut sin hand till de drabbade och vidröra deras hjärtan.
Psaltaren 7:10-11
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DIN GÅVA HJÄLPTE
ALAA VIDARE

F

ör elva år sedan tvingades Alaa Ashour fly från sin
hemstad Homs, i inbördeskrigets Syrien. De fick lämna allt, ett välmående sågverksföretag, ett hus och
alla sina ägodelar. Han berättar att de bokstavligen flydde
i enbart sina kläder.

Alaa och hans bröder hamnade i Christian Valley, ett
område mellan Homs och kuststaden Tartous, där en
relativt stor andel är kristna. Familjen var beroende av
både matpaket och annat stöd från den grekisk-ortodoxa kyrkan.
Så småningom fick Alaa ett mikrolån genom kyrkan,
som är ett Center of Hope, och kunde starta upp ett nytt
sågverk. I dag jobbar han och hans bröder där tillsammans. Han är även volontär i kyrkans matutdelning.
Alaa är tacksam till alla som har stöttat kyrkan, så
att han har kunnat starta sågverket. ”Jag tackar er från
hela mitt hjärta. Det har gjort mig glad att få tillbaka
något som tagits ifrån mig. Gud välsigne er.”
Open Doors vill hjälpa våra förföljda syskon, bland
annat genom nödhjälp och mikrolån. Genom din gåva
blir arbetet möjligt, i Syrien och på många andra platser runt om i världen. Tack för ditt stöd!
Vänliga hälsningar

Peter Paulsson | Generalsekreterare
Open Doors Sverige | peterp@od.org
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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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

•

09-12-02 11.14.05

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

#

Bankgiro Jul 2009.indd 1

www.open-doors.se
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

POSTTIDNING

Open Doors
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

B
November 2022

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
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