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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
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- Att upplysa och motivera den
fria kyrkan.
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N

är musikgruppen
Beatles åkte till Indien 1968 för att
studera Transcendental
Meditation (TM) började
även omvärldens syn på
indisk spiritualitet att förändras. Den leende gurun
Maharishi Mahesh Yogi
uppfattades som vänlig
och sympatisk. Hans budskap var nytt och spännande för många västerlänningar, som sedan
dess anammat hinduistisk meditation och dess
andliga övningar (yoga) i
stor skala. En viktig milstolpe i det hinduiska
missionsarbetet var när
FN: s generalförsamling
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LEDARE

största
diktatur
2014 enhälligt utropade
den 21 juni till den ”internationella yogadagen”.
Den person som lyckades övertyga världssamfundet om att årligen fira
yogadagen på norra halvklotets längsta dag (stort
symbolvärde i många
kulturer), var Indiens
nuvarande premiärminister Narendra Modi.
Samma år fick hans parti (BJP) egen majoritet i
det indiska parlamentet
och har sedan dess arbetat framgångsrikt mot
målet att utropa Indien
till en hinduisk nation.
Storskaliga förändringar pågår och den ökade
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

förföljelsen av kristna
och andra religiösa minoriteter är direkt kopplad till BJP: s framgångar.
Världssamfundets reaktion uteblir i stort. Antagligen lever bilden av ett
fridsamt och sympatiskt
Indien fortfarande kvar
hos oss i väst.

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
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INDIEN
1 september

Den socio-religiösa utvecklingen har skapat en fientlig
miljö för Indiens minoritetsgrupper, däribland kristna.
Be om Herrens ledning för landets ledare, så att en positiv
förändring för hela samhället sker.
Amos 5:24

2 september

Be för broder Anil* och några kristna familjer, som har
blivit utfrysta på grund av sin tro. De nekas tillgång till
byns dricksvatten och måste åka långt för att få tag på
dricksvatten på annat sätt.
Filipperbrevet 4:19-20

3 september

Be för flera pastorer som nyligen har fängslats, och som är
oskyldigt anklagade för att ha tvingat andra människor
till omvändelse. Be om Guds ingripande, så att pastorerna
blir frisläppta.
Klagovisorna 3:55-59

4 september

Be för broder Mohan* och syster Mary*, som möter allvarlig förföljelse på grund av sin
tro och sin tjänst för Gud. De har
hotats vid upprepade tillfällen
av religiösa extremister och
känner stor oro.
Filipperbrevet 4:4-7
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5 september

Be för situationen i några av delstaterna i norra och centrala Indien, där förföljelsen av kristna förvärras för varje dag.
Många kristna i dessa områden lever i stark rädsla. Be om
Guds beskydd för de kristna och att en förändring ska ske i
hjärtat hos dem som förföljer.
Johannesevangeliet 14:27

6 september

Be för broder Paul* och församlingsmedlemmarna i hans
kyrka. De utsätts ofta för misshandel och hotas av religiösa
extremister. Trots de ständiga hoten fortsätter de att mötas
för bön. Be om beskydd för församlingen.
2 Thessalonikerbrevet 3:1-3

7 september

Be om välsignelse över arbetet som bedrivs av Open Doors
lokala samarbetspartners, för att förse förföljda kristna i Indien med träning och nödhjälp. Be om hälsa och beskydd för
organisationernas medarbetare under deras arbetsresor. Be
att deras familjer ska stå tillsammans i uppgiften.
1 Korinthierbrevet 15:57-58

8 september

Be för broder Raj*. Efter att han hade anordnat ett bönemöte
hemma hos en kristen, blev han oskyldigt anklagad för påtvingad omvändelse.
Nahum 1:7

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM
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9 september

När kristna på flykt i Myanmar får frågan om vad de har
för böneämnen är det vanligaste svaret att det ska bli fred
i landet. U Tun*, en kristen vars hus brändes ner, säger: “Be
för fred i vårt land, be om ett slut på kriget och att vi kan
återvända till våra hem”. Be att Gud ska återupprätta freden
i Myanmar, både i samhället och i människors liv.
Jeremia 51:46

10 september

Genom förföljelseförberedande träning utrustas kristna i Myanmar för att möta förföljelse.
Under kursen har dessutom deltagare från olika samfund fått tillfälle att mötas, vilket sällan
sker annars. Tacka Gud för möjlighet att anordna
träningen.
Efesierbrevet 6:10-18

11 september

Be för alla de barn i Myanmar vars
utbildning påverkas av kriget. En av
dem är den kristna tonåringen San*
Hon skulle ha börjat gymnasiet förra året, men skolorna var stängda.
Hennes föräldrar har nu skickat
henne till ett annat område, med
förhoppningen om att hon där ska
kunna fortsätta sin skolgång. Be för
San och andra barn och ungdomar
i samma situation.

Psaltaren 25:4-6

12 september

Be om styrka, vishet och vila för pastorer
i Myanmar. Be om en förnyad vilja att
betjäna kristna i deras närhet. Många
pastorer är fysiskt trötta och känslomässigt utmattade på grund av inbördeskriget, be om vila
för dem.
Psaltaren 23

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM
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AFGHANISTAN
13 september

Be om beskydd för kristna som måste hålla sin tro hemlig.
Om den upptäcks kan valet att följa Jesus innebära fruktansvärda konsekvenser för personen. Offentliga avrättningar praktiserades ofta under det tidigare talibanstyret
mellan åren 1996-2001 och kristna fruktar att det kommer
att bli på liknande sätt igen.
Psaltaren 18:2-7

14 september

Be för alla dem som inte står bakom talibanernas lära,
framför allt grupper som arbetar för kvinnors rättigheter.
Be om vishet och beskydd för dessa människor, så att de
kan fortsätta kämpa för att sprida ljus, hopp och frihet till
landet.
Psaltaren 41:2-3
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15 september

Be för talibanerna, inte som grupp utan som enskilda individer, från soldater till högt uppsatta ledare. De söker efter
en väg till himlen, be därför att Gud ska uppenbara Jesus,
som är vägen, sanningen och livet, för dem.
Hesekiel 36:26-27

16 september

Open Doors samarbetspartners i regionen möter bland
annat flyktingar från Afghanistan i olika flyktingläger.
Klaudia* säger: Be om fler tillfällen för kristna att betjäna
flyktingar. Be att det statliga stödet till flyktingar i det land
där de befinner sig ska öka. Be att Gud ska förhindra att
inflytande från talibanregimen sprider sig till centralasiatiska länder.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM
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Plats 46 WWL 2022
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BRUNEI
17 september

Myndigheterna i Brunei ger ett omfattande stöd till
människor som konverterar till islam, vilket har lett till en
ökning av antalet muslimska konvertiter. Däribland finns
även de med kristen bakgrund. Be om uthållighet och frimodighet för landets kristna.
Hebreerbrevet 10:35-36

18 september

Be för en kvinnosatsning som en lokal församling i Brunei
ska göra. Genom att anordna ett utbildningsprogram vill
de hjälpa kvinnor att hitta balansen mellan arbetsliv och
privatliv, få möjlighet att utveckla sig själva och ge dem
verktyg för att nå ut till grannfamiljer. Be om Guds vishet
och ledning för planeringen av programmet.
Kolosserbrevet 3:17

19 september

Den negativa bilden av kristna, vilka är en minoritet i Brunei, är mycket påfrestande för kristna ungdomar. En del
trakasseras av lärare och klasskamrater, vilket leder till
att flera av dem lämnar tron. Be att den unga generationen i Brunei ska stå stadigt rotade i sin tro och vara ett ljus
för människor runt omkring dem.
Efesierbrevet 3:16-21

20 september

Genom ett initiativ från religionsdepartementet i Brunei
samlas pengar in till moskébyggen via sms. Be att kristna i
landet ska få möjlighet att starta liknande insamlingar. Be
att kyrkan i Brunei ska växa.
1 Johannesbrevet 5:14-15
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ETIOPIEN
21 september

Daniel* är en kristen konvertit med muslimsk bakgrund
i 25-årsåldern. Han har mött allvarlig förföljelse för
sin tro, bland annat har hans familj utsatt honom för
mordförsök. Han ska nu börja arbeta som nyexaminerad sjuksköterska och är orolig för att hans muslimska
namn i kombination med hans icke-muslimska klädsel
ska leda till mer förföljelse. Be för hans nya arbete.
1 Petrusbrevet 3:13-17

22 september

Be för Ruth*, en ung kvinna som kastades ut från sin
familj när hon blev kristen i tonåren. Hon har flyttat
till en annan stad och kämpar nu
både med ensamhet och dålig ekonomi. Be för Ruths
försörjning och hennes
längtan efter nära kristna
vänner.
Markusevangeliet 10:29-31

23 september

Be att Gud ska bygga sin församling bland ungdomar i
regionen. Be att Han ska resa
upp ledare som kan vägleda
och ta hand om det stora
antalet unga människor
som kommer till tro och
på grund av det möter
förföljelse.
1 Korinthierbrevet 12:4-14

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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NEPAL
24 september

Be för Roshan Karki*, hans fru och deras son. De har blivit
utslängda från sitt hem på grund av sin kristna tro. De bor
just nu i en kyrka och är beroende av tillfälliga dagsarbeten för att överleva. Be för familjens situation.
Psaltaren 33:18-22

25 september

Be för 17-årige Dhan Bahadur*. På grund av sin kristna
tro får han ingen ekonomisk hjälp av sin familj. Dhan har
tvingats lämna familjens hus och bor just nu hemma hos
en pastor. Be att han ska växa i sin tro. Be även för hans
ekonomi, så att han kan slutföra sin utbildning.
Psaltaren 37:3-5

26 september

Sangeeta Regmi* blev lämnad av sin man på grund av att
hon är kristen. Hon måste nu försörja parets tre barn på
egen hand. Sangeeta är beroende av tillfälliga dagarbeten
och får inget ekonomiskt stöd från sin familj. Be för en
förändrad situation.
Psaltaren 9:10-11

27 september

Be för Kamala Shreshta*, en kristen kvinna som är ensamstående med sin dotter. Hon utsätts för psykiska trakasserier på grund av sin tro och har en svår ekonomisk situation. Be att hennes dotter ska få möjlighet att gå i skolan.
Psaltaren 9:14-15; 19
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OMAN
28 september

Det finns många mindre byar i Oman som helt saknar kontakt med kristna, framför allt på landsbygden i den södra
och västra delen av landet. Be att invånarna i dessa byar ska
få möta Kristus i drömmar, och att de ska komma i kontakt
med kristna när de har ärenden till större närliggande städer.
Jesaja 9:2-3

29 september

Be för de isolerade folkgrupper i Oman som inte har Bibeln
översatt till sina språk. Be att Herren ska bryta ner murar,
så att det blir möjligt för kristna att bygga relationer med
nyckelpersoner inom stammarna, för att på så sätt lära sig
deras språk.
Uppenbarelseboken 7:9-10

SVERIGE
30 september

Be för den direktsända bönesamlingen One with
them. Genom den möts hundratals människor varje
månad för att tillsammans be för den förföljda kyrkan. Be om inspiration och ledning för dem som
talar under samlingarna. Be att fler ska bli engagerade i bön genom One with them.
Matteusevangeliet 18:18-20
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:
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DU GÖR SKILLNAD FÖR K

D

aniel* är en ung kristen konvertit med muslimsk
bakgrund i Etiopien. Han kom i kontakt med evangeliet genom ett Nya testamente som en evangelist
gav till Daniels klasskamrat, och några år senare blev
Daniel kristen. Beslutet väckte starkt motstånd i hans omgivning och han utsattes bland annat för ett mordförsök
av sin egen familj.

– Jag gav helt upp tanken på att kunna bo tillsammans med dem, eller att ens någonsin få återse dem.
Jag började planera för ett helt nytt liv, berättar han.
Genom en lokal församling och Open Doors fick
Daniel stöd för att kunna börja studera. Många ungdomar i hans situation kämpar med både fysiska hot och
utanförskap. I dag, fyra år senare, är Daniel färdigutbildad sjuksköterska, och har helt andra förutsättningar
tack vare understödjare till Open Doors.
– Jag avslutade studierna med toppbetyg och fick ett
jobb inom några månader vilket är ovanligt. Det här är
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RISTNA SOM DANIEL
inte bara min framgång, utan också er, och jag vill säga
ett stort tack, säger Daniel.
Tillsammans kan vi stötta kristna som Daniel, runt
om i världen, i just den situation som de befinner sig.
Tack för ditt stöd!
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

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
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09
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Drottninggatan 60
702 22 Örebro

B
September 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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