Stöd världens förföljda kristna
I år drabbades hela världen av coronapandemin,
men krisen är särskilt förödande för våra förföljda syskon. De förföljs på grund av sin tro, samtidigt som många inte längre har några inkomster och inte kan köpa livsmedel. En mamma i
Asien berättar: ”Vi har inte ens mat till våra barn.
Jag kan inte se på hur de svälter och vi kan inte
gå till våra föräldrar (på grund av karantänen) för
hjälp. Snälla, stötta Kristi kropp!”

I snitt mister också 8 kristna livet varje dag på
grund av sin tro.

Förföljelsen mot kristna i världen ökar,
breddas och blir allt mer intensiv. Open
Doors forskningsrapport World Watch List visar
att över 260 miljoner kristna i världen är utsatta för allvarlig, mycket allvarlig eller extrem
förföljelse. Det är var 8:e kristen på jorden.

Genom att skänka en gåva bidrar du till att sprida hopp där förtvivlan och mörker råder. Din
gåva hjälper drabbade på plats genom till exempel trauma- och själavård, yrkesutbildning
och försörjningsstöd. Hjälpen når fram till både
barn och vuxna.

”Vi förmedlar nödhjälp och har kampanjer
på sociala medier för att uppmuntra kristna som sitter i karantän just nu. Samtidigt
är vi övervakade och måste vara väldigt
försiktiga i hur vi uttrycker oss”, säger vår
samarbetspartner Hana* som arbetar i Asien.

*Namn ändrat av säkerhetsskäl.

Open Doors är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Sedan
starten 1955 har vi hjälpt kristna som förföljs för sin tro med biblar, undervisningsmaterial, utbildning, hjälp till självhjälp genom bland annat mikrolån, nödhjälp, traumarådgivning och juridiskt stöd. Vårt uppdrag är också att upplysa
och motivera kyrkan i Sverige att hjälpa kristna som lever under förföljelse, men även lära sig av den förföljda
kyrkan vad det innebär att vara en Jesu efterföljare. Open Doors är partipolitiskt oberoende och inte bunden till något
samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete i över 70 länder.
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