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Kampen
om Afrika

JAG VET ATT HERREN ÄR STOR,
VÅR HERRE ÄR STÖRRE ÄN ALLA GUDAR.
PSALTAREN 135:5

Kampen
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
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
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n stormakt har på senare tid invaderat ett
grannland. Med militära medel vill Ryssland
kväsa Ukrainas befolkning och utöka sitt herravälde. Självklart fördömer
världssamfundet
detta
med kraft.
År 1445 påbörjades kolonialiseringen av Afrika.
425 år senare var 10 procent av kontinenten under europeiskt styre. Mot
slutet av 1800-talet förde
industrialiseringen med
sig nya möjligheter och
inspirerade flera länder
till att utöka sitt inflytande. Sju europeiska länder
www.open-doors.se

LEDARE

om Afrika
träffades därför i Berlin
1884 för att sinsemellan
dela upp den afrikanska
kontinenten, och 1914 var
90 procent av Afrika kolonialiserat. Omvärldens
påtryckningar och den
egna frihetskampen innebar att de flesta länderna
var självständiga 1980.
Men i dag är Afrika måltavla för en ny konspiration. År 1989 formulerade 57 muslimska stater
(IKO) en vision om att
göra Afrika till världens
första muslimska kontinent.
Målsättningen
var till en börjad samlad
och begränsad men har
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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på senare tid blivit alltmer målinriktad, spretig och våldsam. Som en
konsekvens är kyrkan
i dag under attack i 32
av Afrikas 54 stater. Men
vem agerar med kraft
mot detta? Och vem står
upp och ber för Afrikas
utsatta kristenhet?

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
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AFRIKA SÖDER
1 maj

Våldsam förföljelse av kristna uppstår ofta i länder som
även har andra problem, till exempel etnisk diskriminering, politisk instabilitet eller fattigdom på grund av klimatförändringar. Radikala islamister utnyttjar ofta dessa
utmaningar för att skapa splittring och på så sätt vinna
människor för sin sak. Be om vishet för regeringar och internationella aktörer, så att de kan hitta lösningar på komplexa problem.
1 Timoteusbrevet 2:1-4

2 maj

Den kristna församlingen har en viktig roll att spela, när
det gäller att skapa sammanhållning och möta fysiska och
psykiska behov i utsatta samhällen. Be om utrymme och
frimodighet för kristna grupper och organisationer att ta
sig an denna uppgift.
Matteusevangeliet 5:14-16

3 maj

Be att Herren ska kalla kristna journalister, advokater och
politiker till långsiktig tjänst i länderna söder om Sahara.
Be att de ska få vara salt och ljus, inom yrkesområden som
traditionellt sett ofta har valts bort av kristna.
Matteusevangeliet 5:13

4 maj

Be för Lorena* från norra Moçambique.
Hennes man dödades när rebeller attackerade familjens by. Lorena och andra familjemedlemmar som överlevde
attacken flydde till en säkrare stad i norr.
Be att Gud ska läka hennes känslomässiga sår. Be om vishet för
Lorena och hennes
systrar, som har
många barn att ta
hand om.
Psaltaren 143:8
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OM SAHARA
5 maj

Be om Herrens beskydd över unga kvinnor. De utgör ofta en
måltavla för terrorister, som är ute efter att kidnappa dem.
Psaltaren 140

6 maj

Be för kristna familjer som tvingats på flykt på grund av
islamistiskt våld. Be framför allt för männen, som kämpar
med försörjningen. Be att de ska söka hjälp hos Herren, och
att de ska kunna ta hand om sina familjer, inte bara fysiskt
utan även andligt, trots en svår situation.
1 Petrusbrevet 5:6-11

7 maj

Be att kyrkan inte ska frestas att bekämpa ont med ont,
utan ska kunna fortsätta visa Kristi kärlek till dem som förföljer dem. Be att kristna ska få sprida hopp om förändring,
i situationer som tycks vara omöjliga.
Romarbrevet 12:17-21

8 maj

Open Doors står med kyrkan i Afrika genom bland annat
lärjungaträning, evangelisationsträning och socioekonomisk hjälp. Be om styrka för medarbetare och samarbetspartners som är involverade i arbetet.
2 Tessalonikerbrevet 2:16-17

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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KINA
9 maj

Efterfrågan på äktenskaps- och familjerådgivning har
ökat kraftigt under de senaste åren. Be speciellt för
Yusuf*, en av samtalsrådgivarna, som arbetar bland
kristna med muslimsk bakgrund. Be om vishet, kreativitet och beskydd för Yusuf. Be att även muslimska familjer ska söka sig till hans rådgivning. Tacka för att Guds
rike får växa genom Yusufs arbete.
Ordspråksboken 2:6-11

10 maj

Be för en församling i östra Kina. Deras församlingsmöte
avbröts av myndighetstjänstemän, som registrerade ett
hundratal församlingsmedlemmar. Några av ledarna
hölls kvar och förhördes i nästan tio timmar. En välgörenhetskollekt konfiskerades och kyrkan stängdes. Be att
församlingsmedlemmarna ska få förbli starka i sin tro
och kunna fortsätta att träffas tillsammans.
2 Timoteusbrevet 1:7

11 maj

Be för våra bröder och systrar i Kina med muslimsk och
buddhistisk bakgrund. Be om kraft och beskydd. Be speciellt för en nyöversättning av Gamla testamentet till den
buddhist-etniska minoriteten. Be även för Open Doors
arbete med att sammanföra Han-kinesiska kyrkor med
kristna som har muslimsk och buddhistisk bakgrund.
Romarbrevet 12:4-16

12 maj

Be för broder Timothy*, en kinesisk pastor i 60-årsåldern.
Trots ett flertal förhör från myndigheternas sida håller
han modet uppe, och värnar om att bemöta tjänstemän
med respekt. Be om fortsatt mod och vishet för Timothy, när pressen från myndigheterna på hans församling
ökar allt mer. Be om beskydd, och att Timothy ska få ge
styrka till andra kristna som upplever stress och oro.
Jakobs brev 3:17-18
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Plats 30 WWL 2022
www.open-doors.se/colombia

COLOMBIA
13 maj

Be för den politiska situationen i Colombia. En stor del
av landet har problem med beväpnade grupper, framför
allt på landsbygden. I gruppernas strävan att utöka sin
makt och sitt territorium blir våldet mot befolkningen
alltmer brutalt. Församlingsledare är extra utsatta, eftersom de ofta öppet tar ställning mot korruption, drogkarteller och försvarar mänskliga rättigheter.
Psaltaren 17:6-13

14 maj

Be om vishet och den Helige Andes kraft till kristna
bland ursprungsbefolkningen, så att de kan hålla fast vid
sin tro trots press från omgivningen och byledare. Be att
de inte ska bli indoktrinerade med falska läror.
Kolosserbrevet 3:16-17

15 maj

Be för kristna i storstadsområden i Colombia, som allt
oftare utsätts för sekulär intolerans. De kristna bemöts
med misstänksamhet och ibland hat, när de uttalar sig i
frågor som rör abort, sexualitet och könstillhörighet.
Hebreerbrevet 12:2-3

16 maj

Be för de pastorer i 16 regioner i Colombia, som Open Doors
samarbetar med. Kontakterna är avgörande för Open Doors
verksamhet i landet. På grund av pandemin, förtryck bland
ursprungsbefolkningen och restriktioner från kriminella
grupper i vissa områden, drar dessa pastorer ett tungt lass.
Psaltaren 18:2-4
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SRI LANKA
17 maj

Terrordådet våren 2019 fick stora konsekvenser för Sri Lankas turistnäring, vilket är en viktig del i landets ekonomi.
Många förlorade sitt jobb, företag fick stänga ner sin verksamhet och hotell fick slå igen. Ekonomin är fortfarande
ansträngd i Sri Lanka. Be om Guds välsignelse för landet.
Psaltaren 67

18 maj

Be för ett äldre kristet par från centrala Sri Lanka. I samband med att de konverterade till kristendom förlorade
de rätten till social välfärd i byn där de bor. Nyligen drabbades hela byn av en översvämning. Alla invånare fick
statlig nödhjälp, förutom det äldre paret, eftersom de är
kristna. Be Gud om försörjning för paret.
2 Samuelsboken 22:17-29

19 maj

Be för Sharifa, en 21-årig kvinna som går till kyrkan i
hemlighet. Hennes familj, som är muslimer, har förbjudit henne att gå på gudstjänst och hon får heller inte läsa
Bibeln hemma. Sharifa lever under konstant press att
omvända sig till islam.
Psaltaren 27:10-14

20 maj

Be för Kumara* och hans fru, ett kristet par i Sri Lanka. I november 2021 attackerades de av en grupp som leddes av en
buddhistmunk. De har tvingats flytta från Kumaras föräldrahem, eftersom de inte fick be hemma. Nu pressas de att
lämna familjens ägor helt och hållet. Be om beskydd, Guds
försörjning och att familjerelationerna ska återupprättas.
Psaltaren 31:2-10

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 19 WWL 2022
www.open-doors.se/vietnam
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VIETNAM
21 maj

I slutet av december förra året blev Ang* och hans familj
utkastade från sin by, efter att de vägrade ge upp sin nyfunna tro på Jesus. De har två små barn, ett som är två
år och ett som är åtta månader, och det enda de fick ta
med sig från hemmet var några filtar till barnen. Be om
ett nytt hem till familjen, nära deras släktingar. Be om
vishet för de kristna som hjälper familjen.
Psaltaren 23

22 maj

Be för Bianh*, hans fru och deras tre barn. Förra året blev
de kristna, som de första i byn. De pressades av släktingar, grannar och så småningom även av myndigheterna
att lämna sin tro. Till slut bestämde de sig för att flytta
till en annan by för att slippa pressen. Be att de alla ska
få växa i sin tro och vara ett vittnesbörd om vem Jesus är.
Be för en möjlighet att köpa odlingsmark.
Filipperbrevet 4:19-20

23 maj

Tacka Gud för möjligheten för Open Doors samarbetspartner att förse sex förföljda kristna familjer med tillgång till vatten. Familjerna nekades tillgång till byns
gemensamma vatten efter att de hade blivit kristna. Be
att fler förföljda kristna ska få praktisk hjälp genom vår
samarbetspartner. Be att det ska bli en påminnelse om
att de är en del av en stor världsvid kyrka.
1 Johannesbrevet 4:7-12

24 maj

Ett söndagsskolmaterial har nyligen tagits fram för
Hmong-folket. Berättelser från Bibeln är i fokus i materialet, eftersom det finns en stark muntlig berättartradition i Hmong-kulturen. Be att materialet ska ge barnen
en stadig grund av bibliska värderingar. Be för söndagsskolledarna som nu får träning i det nya materialet.
Ordspråksboken 2:1-5

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 2 WWL 2022
www.open-doors.se/nordkorea

NORDKOREA
25 maj

Be för Jung-hoon*, en av Nordkoreas hemligt kristna.
Han chockades först av budskapet om Jesus, men efter
att ha deltagit i flera bibelstudier tog han beslutet att bli
Jesus lärjunge. Be om styrka för honom och andra hemligt kristna, som tar stora risker genom sin tro.
Psaltaren 31:25

26 maj

Be för Sa-Myung*, en av dem som har fått praktiskt stöd
från kristna runt om i världen. Trots risken för svält bestämde hon sig för att ge tionde av det som hon hade fått.
Be att Gud ska välsigna Sa-Myung och hennes familj, och
att hennes tionde ska få bli frön som planteras och sprider evangeliet i Nordkorea.
2 Korintierbrevet 9:8-11

27 maj

Be för Jung-sook från Nordkorea, som nu befinner sig i
ett annat land där hon deltar i en bibelstudiegrupp. Jungsook kom till sitt nya land genom människohandel. Be
för hennes familj som är kvar i Nordkorea. Jung-sook
hoppas på att en dag få dela evangeliet med dem.
Psaltaren 37:4-5

28 maj

Be för kvinnliga fältarbetare som möter kristna kvinnor
på flykt från Nordkorea. Be om energi och god hälsa, då
deras tjänst innebär långa och riskfyllda resor. Be om
ledning och styrka i bibelstudier och gudstjänster som
de samlar människor till.
Jesaja 40:28-31
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ALGERIET
29 maj

Be för pastorer och ledare i en församling i norra Algeriet, som hotas av nedstängning. Ett åtal har väckts mot
pastorn och hans pappa, som äger marken som kyrkan
är byggd på. Be om Guds frid och ledning för dem. Be att
den kommande rättegången ska bli till deras fördel och
att kyrkan inte ska stängas.
Filipperbrevet 4:4-7

30 maj

Sedan november 2017 har myndigheterna systematiskt
stängt ner protestantiska församlingar. Totalt har 16
kyrkor fått stänga igen och 4 andra församlingar är beordrade att lägga ner sin verksamhet. Be att regelverket
kring icke-muslimska religiösa grupper ska praktiseras
på ett rättvist sätt, så att kristna kan utöva sin tro i frihet.
Tacka för uthålligheten hos algeriska kristna.
Jesaja 26:3-4

SVERIGE
31 maj

Under sommaren gör Open Doors Sverige flera satsningar på sommarkonferenser. Be att berättelserna och vittnesbörden som vi delar ska nå fram till människor. Be att
det ska leda till att fler kristna i Sverige får ett hjärta för
våra förföljda syskon.
1 Korintierbrevet 12:26
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl
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LORENA FICK NÖDHJÄLP

L

orena är en kvinna i 40-årsåldern från Moçambique.
I början av 2021 förändrades hennes liv helt, när den
jihadistiska gruppen al-Shabab attackerade hennes
by. Gruppen dödade männen från byn, medan deras familjer tvingades se på. En av dem som dödades var Lorenas
make.

Mycket av byn förstördes i attacken och Lorena bestämde sig för att ta sig till en stad längre söderut tillsammans med sina barn. Minnena av attacken är fortfarande smärtsamma, men mitt i allt håller Lorena fast
vid Gud.
– Jag har min förtröstan endast i Gud och Jesus Kristus, ingen annan. Han lämnade mig aldrig… Han bär
mig och min familj, och därför har vi överlevt.
Jag har själv besökt byar i området efter att al-Shabab
genomfört likande attacker. Jag har sett nöden, träffat
änkorna och kan säga att våra samarbetspartners gör
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EFTER ATTACKEN
ett fantastiskt arbete. Under 2021 kunde vi förmedla
nödhjälp till 4 000 människor på flykt i Moçambique,
bland annat Lorena. Vi vill fortsätta att stå med våra
syskon mitt i lidandet. Tack på förhand för din gåva,
som går dit behoven är som störst!
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

•

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
Maj 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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