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J

ag mötte nyligen några män från ett land
där i princip hela
befolkningen är muslimer. En kultur som lever
islam och som andas islam. Ett område där en
kristen närvaro i princip
är otänkbar.
Bara tanken på att byta
religion är galenskap.
Det räcker med att omgivningen misstänker ett
intresse för kristen tro
för att personen i fråga
blir ett legitimt mordoffer som kan bli dräpt
av den egna familjen.
Männen jag mötte kom
från denna kontext. De
är kristna konvertiter.
www.open-doors.se
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r en
kristen
Det är omöjligt att sätta
sig in i det pris som dessa
män betalar – varje dag.
Detsamma gäller för deras familjer.
För barnen finns inga
alternativ till det skolsystem som regleras av
regimen. Undervisning
filtreras genom islams
lärosatser, vilket innebär att barnen blir fostrade i islams anda.
Men inte ens i hemmet vågar man dela sin
kristna tro med barnen. Då är risken överhängande att barnen
omedvetet avslöjar sina
föräldrar. Hela familjen flyttar därför utomNIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

lands under en tid när
barnen är i en ålder då
de kan förstå och få en
egen tro. Men sedan är
det självklart att de återvänder: ”Gud har ställt
oss där och vi vill bygga
Guds rike i vårt hemland. Även om vi just nu
är hemligt kristna”.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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CENTRALASIEN
1 juli

En församling i Kirgizistan delade ut presenter på ett
skolinternat, bland annat en bok som innehöll bibelberättelser. Detta ledde till starka protester från byborna, som förstörde pastorns bil och förgiftade hans två
hundar. Även rektorn på skolan hotades. Be för pastorn,
hans församling och rektorn. Be att byborna ska upptäcka Guds kärlek.
1 Petrusbrevet 3:13-17

2 juli

Be för syster Kirimayakn* i Kirgizistan, som har varit
kristen i drygt ett år. Först blev hon utslängd från sitt
hem tillsammans med sitt lilla barn, på grund av sin tro.
Sedan spred en kollega falska rykten om Kirimayakn,
som då trakasserades av de andra kollegorna. Till slut
orkade hon inte vara kvar och slutade, men har nu svårt
att hitta ett nytt arbete.
Psaltaren 32:18-22

3 juli

Attityden gentemot kristna i Kerims* by i Kirgizistan är
väldigt negativ. Bland annat har de kristna nekats tillträde till kyrkogården, vilket innebar att Kerim inte fick delta i sin mammas muslimska begravning. Kerim försöker
nu inleda en rättslig process mot en islamsk ledare, som
uppmanat Kerim att lämna byn. Be om beskydd för Kerim och hans familj.
Psaltaren 37:5-6

4 juli

Be för Akim* och hans två systrar. Akim har varit kristen i två år, men systrarna tog emot Jesus nyligen, strax
efter att deras mamma dog. När deras pappa upptäckte
det misshandlade han dem. Akim försökte prata med
pappan, men det slutade med att Akim också blev misshandlad och syskonen tvingades fly. De får nu hjälp av en
lokal församling.
Psaltaren 34:2-11
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5 juli

I mitten av mars hölls presidentval i Turkmenistan, där
den sittande presidentens son vann överlägset. Be om ett
vist styre för landet och för Turkmenistans befolkning. Be
speciellt om Guds beskydd för den lilla gruppen kristna i
landet, i den politiska situation som råder.
Psaltaren 62:2-3

6 juli

Turkmenistan befinner sig i en svår ekonomisk situation. Många människor får inte pengarna att räcka till
det nödvändiga, som mat och mediciner. Be att kristna
ska få möjlighet att visa på Guds kärlek.
Psaltaren 72:3-4

7 juli

Ungdomsledaren Rasim*
misshandlades av sin
muslimske morbror
förra sommaren, på
grund av att han
hade konverterat
och blivit kristen.
Han fick bland
annat hjärnskakning och blev inlagd på sjukhus
i flera dagar. Tacka för att Rasim
nu har återhämtat sig och är i gång
i sin tjänst bland unga vuxna igen.
Romarbrevet 15:13

8 juli

Be för Open Doors arbete bland hemligt
kristna i Centralasien. Det handlar bland
annat om bibeldistribution, förföljelseförberedande träning och bibelundervisning. Tacka
Gud för de kristna som finns i området. Be om
möjligheter för dem att ge sin omgivning kärlek
och praktisk hjälp.
Psaltaren 145:1-12
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Plats 29 WWL 2022
www.open-doors.se/bangladesh
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BANGLADESH
9 juli

Be för 25-årige Jashim. Han har muslimsk bakgrund men
kom till tro på Jesus 2021. För två månader sedan attackerades han av släktingar som krävde att han skulle avsäga
sig sin tro. Jashim vägrade, och misshandlades då brutalt
och blev inlagd på sjukhus med allvarliga skador. Be om
helande för Jashim och om beskydd för hans familj.
Psaltaren 138:6-8

10 juli

I dag firas Qurbani Eid, en stor muslimsk högtid till minne av Abrahams villighet att offra sin son Isak för att lyda
Gud. Be för Bangladeshs muslimer. De påminner sig fortfarande om att Abraham var beredd att offra sin son, men
tror inte att Jesus offrade sig själv för att vi skulle bli fria
från synden. Be att Gud ska öppna deras hjärtan så att de
hittar den sanna vägen.
1 Timoteosbrevet 2:5-6

11 juli

Be för en läs- och skrivträning för kristna. Utbildningen
är en fortsättningskurs, och deltagarna kommer att läsa
bibelberättelser. Detta ger dem tillfälle att växa och blir
mer rotade i sin tro. Be att deltagarna själva så småningom ska kunna hjälpa andra.
Efesierbrevet 3:16-21

12 juli

I mars hindrades 15 deltagare
från att delta i en läs och skrivträning, av en mobb som leddes
av muslimska religiösa ledare. Be
speciellt för fem av dessa deltagare. Dessa fick besök i sina hem av
folkmassan, som varnade dem för
konsekvenser om de fortsatte kursen.
De fem vågar inte längre delta i utbildningen. Be om beskydd, vishet och andlig styrka.
Hebreerbrevet 10:35-36

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 20 WWL 2022
www.open-doors.se/egypten

EGYPTEN
13 juli

Tacka Gud för vad han gör i Egypten. Tacka för hans tjänare i landet. Be att de ska bli fler, så att hela landet kan nås
med evangeliet.
Matteusevangeliet 9:36-38

14 juli

Många av dem som nyligen har tagit emot Jesus som sin
frälsare sitter fast i olika typer av beroenden. Be att de ska få
upptäcka friheten och segern i livet med Kristus.
Jesaja 42:1-9

15 juli

Be att den verksamhet som Open Doors samarbetspartners har planerat för de kommande månaderna verkligen
ska få betjäna kvinnor, män och barn. Be att aktiviteterna
ska hjälpa deltagarna att växa som lärjungar, med Jesus
som främsta förebild.
Matteusevangeliet 11:25-30
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LAOS
16 juli

Som* har en animistisk bakgrund, men blev kristen genom sin dotter, som själv kommit till tro på Jesus. Efter
det brände Som upp avgudabilder och andra religiösa
föremål i hemmet. Ledaren i byn fick dock veta detta
och tillsammans med andra bybor förstörde han Soms
hus och utestängde henne från byn. Be att Som ska kunna flytta tillbaka.
Jesaja 12:2-3

17 juli

Be för Saser* och Mihea*, två kristna män i 20-årsåldern. Nyligen förhördes de av lokala myndigheter,
som utsatte dem för våld för att få dem att avsäga sig
sin tro. De båda männen vägrade och blev utkastade
från sin by. Be om tröst och frid efter den jobbiga händelsen. Be att de ska kunna fortsätta att hålla fast vid
sin tro.
Psaltaren 34:18-19

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 4 WWL 2022
www.open-doors.se/libyen

LIBYEN
18 juli

Be för Moussa*. När han blev kristen mötte han genast förföljelse från sin familj. Be om beskydd över Moussas liv.
4 Moseboken 6:24-26

19 juli

Bouchra* längtar efter att träffa en kristen man att gifta
sig med. Det är mycket svårt, eftersom det är få kristna i
Libyen. Be att hon ska hitta en make som delar hennes tro.
Psaltaren 34:16

20 juli

Trots stora utmaningar lyckas kristna ha kontakt och dela
tron med varandra. Tacka Gud för deras gemenskap och
för deras uthållighet, mitt i mycket svåra situationer.
Kolosserbrevet 1:11-12
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ERITREA
21 juli

Be för kristna som sitter fängslade i Eritrea. Det finns några kända fall av pastorer som har suttit fängslade i mer
än 20 år. Förhållandena är ofta mycket svåra och maten
är knapp. Be att Gud ska förse de kristna med det som de
behöver.
Romarbrevet 8:28-39

22 juli

Minst 30 kristna har dött under sin tid i fängelse i Eritrea.
Detta skapar stor sorg och leder ofta till missmod bland
andra kristna. Be för dem som sörjer, framför allt de närmast anhöriga. Be att Herren ska använda de kristnas exempel på uthållighet för att tala till förföljarna.
Romarbrevet 15:13

23 juli

Då många kyrkor har stängs ner finns en oro bland kristna hur detta kommer att påverka kyrkornas ledarskap.
Det finns ett ökande antal av oerfarna och ibland olämpliga ledare. Be om tillfällen för äldre ledare att på ett klokt
sätt få ledarträna de yngre.
Efesierbrevet 4:11-16

24 juli

Det finns flera olika kyrkofamiljer i Eritrea, som brottas
med motsättningar mellan varandra. Inte minst har kristna som lämnat Eritreansk-ortodoxa kyrkan mött förförföljelse från sitt tidigare sammanhang. Be för bra relationer mellan kristna i landet. Be om helande för de sår som
finns mellan olika grupper.
Filipperbrevet 2:1-11

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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Plats 50 WWL 2022
www.open-doors.se/malaysia

MALAYSIA
25 juli

Som statslös finns man inte med i myndigheternas register
och riskerar att hamna utanför hälso- och utbildningssystemet. Be för de kristna i Malaysia som finns bland dessa
statslösa personer, många av dem på grund av att deras religiösa identitet anses vara fel.
Johannesevangeliet 14:26-27

26 juli

Sedan ett par år tillbaka har det skett en stor förändring i
Malaysias politiska landskap. Det styrande koalitionspartiet Pakatan Harapan har förlorat inflytande vilket oroar
många, inte minst minoriteter som hoppades att Pakatan
Harapan skulle bidra till ökad jämlikhet i landet. Nästa val
i Malaysia ska hållas i juli 2023. Be om en regering som prioriterar rättvisa och jämlikhet.
Psaltaren 82:3-4

27 juli

Ljudbiblar betyder mycket för dem som
inte har en tryckt bibel på sitt modersmål,
eller är analfabeter. ”Det hjälper verkligen mig, eftersom jag inte kan läsa,
säger Sawai*. Tacka Herren för utdelning av ljudbiblar i Malaysia. Be att
många kristna ska växa i sin tro tack
vare dessa biblar.
Ordspråksboken 30:5
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MAROCKO
28 juli

Be för Aisha*. Hon har ingen att dela sin tro med, inte
ens med sin man. Be om möjlighet till kontakt med
andra kristna.
1 Johannesbrevet 5:14-15

29 juli

Tacka Gud för Omar*. Han lyckades nyligen få tag på ett
boende i staden där han växte upp, som han längtat efter.
Be för hans flytt och starten i det nya hemmet.
Psaltaren 143:8

30 juli

Be för Usama*. Han har blivit utslängd från sin familj,
på grund av att han blev kristen.
Psaltaren 27:10

SVERIGE
31 juli

Be för de satsningar som kommer att ske under
hösten på opinionsbildning. Be särskilt för den
person som nyligen har anställts på Open Doors
kontor för att arbeta med detta. Be om en bra
start, beskydd och den helige Andes ledning.
Ordspråksboken 16:3
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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VI VILL BYGGA FRAMTIDE

N

atalja* arbetar med barn i Centralasien. Tillsammans med 22 andra barnledare deltog hon nyligen i en ledarträning med inriktning på barnverksamhet. Temat handlade om att undervisa och
förklara det dubbla kärleksbudet.
”För mig är det mycket speciellt att få undervisa om
och visa på Guds kärlek för barnen. Det är oförglömligt.
Jag känner mig så tacksam för att Gud verkar i barnens
hjärtan genom att använda oss barnledare”, säger Natalja.
Genom ledarträningen har hon även fått arbeta med
sig själv när det handlar om att ”Älska Gud av hela ditt
hjärta och din nästa som dig själv”.
”Jag är övertygad om att Gud sände barnen till oss av
en anledning, och därför tror jag också att Han kommer att göra ännu större saker i framtiden. Tack Open
Doors, för ert ekonomiska stöd och för att ni anordnar
den här träningen”, säger hon.
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NS FÖRSAMLING
Ett sätt att rusta och stärka församlingar som kämpar i förföljelse är att träna barnledare, för att på så
sätt redan nu bygga framtidens kyrka. Genom din gåva
till Open Doors arbete kan vi stötta kristna som lever i
förföljelse, bland annat genom olika typer av ledarträning. Din gåva behövs och den gör skillnad!
Din gåva behövs och gör skillnad!

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
Juli 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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