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Trots att kristna är den mest förföljda gruppen i världen
skrivs det väldigt lite om det i västerländsk media.

Förföljda kristna, fångar, isolerade, rädda

För kristna i Algeriet tillhör förföljelse, trakasserier och
diskriminering vardagen. I Kabylienområdet har det pågått
en väckelse under flera år. En kristen ledare i Algeriet
berättar:
”Bön och fasta har varit en del av den algeriska kyrkans
livsstil. Efter två år av intensiv fasta och bön såg kristna hur
den helige Ande svepte in över regionen på ett otroligt sätt,
vilket resulterade i att tiotusentals människor kom till tro. Vi
har sett bönens kraft. Vi har sett hur Gud har inspirerat med
en sann bild från himmelen. Vi har sett människor bli
befriade genom tecken och under. Människor förväntar sig
att Gud kommer att röra sig. Ändå har denna tro vuxit genom
eld och den algeriska kyrkan möter motstånd. Vissa förlorar
sina arbeten och andra sina familjer.” (OM)
Kyrkorna sänder program från utlandet som når invånarna i
Algeriet. Det är många som kommer till tro genom drömmar,
syner och kristna program som sänds via satellit från
utlandet, enligt Open Doors.
TWR:s radioprogram Women of Hope är med och gör skillnad:
”Många kabyliska kvinnor har utrustats med en ökad
kunskap i bibeln på deras eget språk. Många vittnar om att
programmen hjälper dem att uthärda svårigheter och
förföljelse. Vi får mycket respons där lyssnarna berättar vad
de har lärt sig genom programmen, inte bara biblisk
kunskap, utan hur de praktiskt ska uthärda rädsla,
prövningar och förföljelse. Vi har sett förvandlade liv, tillväxt
i tro och människor lär känna Jesus. Många i Algeriet har fått
uppleva nedstängning av kyrkor så det är mycket svårare att
leda dem till en känd kyrka”, berättar koordinatorn för TWR
Women of Hope, Kabylien.

Det är svårt att förstå allt som har hänt under året. Virus,
nedstängningar, protester, förlust av arbete, förlust av
familjemedlemmar och vänner som har dött. Dessutom det
ständiga sökandet efter det ”nya normala”. Vad är det som
pågår? Var finns Gud i denna tid av lidande?
Ändå är lidande inget nytt för Jesu efterföljare. Det är kanske
inte samma prövningar som Stefanus och apostlarna ställdes
inför, men Gud söker efter samma resultat i våra liv. Under
november och december månad har vi möjlighet att läsa
statistik och berättelser som avslöjar hur Kyrkan och
enskilda individer i det 21: a århundradet fortsätter att möta
förföljelse. Vi har möjlighet att be om frälsning även för
förföljarna så att de kan lära känna den friheten och evighet
som väntar Jesu efterföljare. Egentligen tror jag att de
välsignelser som Jesus lovat våra rättfärdiga bröder och
systrar som får utstå förföljelse är det som motiverar dem att
uthärda trots lidandet, jfr Matt. 5:10.
Nästan varje månad får vi rapporter om kvinnor som förföljs
på grund av sin tro. Förföljelsen kommer från
familjemedlemmar, kyrkor, religiösa extremister och media.
Ändå hör vi ständigt om hur programmet Women of Hope är
en säker plats för kvinnor att hitta frid, sanning och mod, och
som hjälper dem att uthärda tider av prövningar.
Många upplever den glädje som det står om i Jakob 1:2–3,
och tror att prövningarna som de får uthärda är till för att
Gud ska testa deras tro och skapa uthållighet i hans kraft och
omsorg.
När vi ber under november och december månad, låt oss då
be att Gud fortsätter att ge oss råd, tröst och övertygelse. Låt
oss be att var och en av oss stannar kvar i sanningen som
finns i hans Ord, i vittnesbördet om hans Son, och att vi
vandrar i hans Andes kraft. Tack för din trofasthet när du ber
om en säker plats för våra kvinnor runt om i världen och över
generationsgränserna.
I honom gläder sig våra hjärtan,
Peggy Banks
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope

Herre, vi ber …
1. att du ska hjälpa oss medlemmar i din
världsvida kyrka att ödmjuka oss, ångra
vår synd och förena oss i förbön för
världens nationer – och be att dessa ska
byggas upp på allt sätt, jfr 2 Krön. 7:14.

11. för dina barn i hela världen – särskilt
för dem som förföljs på grund av sin tro.
Vi ber om ditt beskydd och om din
påtagliga närvaro, jfr Ps. 91.

21. om uthållighet hos de kvinnor som
dömts för brott som de inte begått. Vi ber
att din rättvisa ska råda och oskyldiga ska
släppas fria, jfr Ords. 21:15.

12. att du ska ge kristna i Nepal inblick
2. att du ska skapa hopp, frid och rättvisa och kreativitet när det gäller att nå in
hos de förföljda kristna som har bötfällts med evangeliet och kristna
och fängslats i det ockuperade Donbass i radioprogram på fängelser.
östra Ukraina, där regeringen förbjudit
Gör fångarnas hjärtan mottagliga för din
evangelisation, jfr Matt. 5:10–12.
sanning, jfr 2 Tess. 2:13.

22. att kvinnor i Liberia ska hitta lämpliga
platser där de kan sälja sina produkter, att
polisens trakasserier och konfiskering av
varor ska upphöra.

3. för soldater som – isolerade och
separerade från sina familjer –tjänstgör i
långa perioder. Vi ber att de ska ropa till
dig om fred, frälsning och beskydd.

13. om ditt beskydd över de förföljda
bröder och systrar som är på väg genom
Kroatien. Herre hjälp att de hittar trygga
platser någon annanstans i Europa så de
kan leva öppet med sin tro, jfr Ps. 5:12.

23. och tackar dig för de troende som
regelbundet gör besök på fängelser i
Albanien. Vi ber om vishet när de delar din
sanning med fångarna, jfr Matt. 25:36.

24. för dem som isolerar sig istället för att
be dig eller människor om hjälp. Beskydda
4. för dem som sitter i etiopiska fängelser
dem från destruktiva tankar och
på grund av politisk korruption. Vi ber att 14. för alla unga indiska änkor som är
suicidförsök. Vi ber att din kärlek och nåd
de ska höra och ta emot evangeliet om
ensamma och isolerade. Ge dem vishet i ska upplösa deras felaktiga tankegång, jfr
Jesus och vara befriade från hämndbarnuppfostran och försörjning, jfr Fil. 4: 1 Joh. 8:32.
behov när de släpps ut, jfr 2 Petr. 1:4.
15. att du kommer med frälsning, helande 25. för kambodjanska kristna som av
5. för unga flickor och studenter i Benin
och upprättelse till dem som sitter i
familjemedlemmar trakasseras för sin
som övergivits av sina familjer när de
fängelse i Paraguay. Vi ber att ditt
kristna tro. Stärk deras tro och hjälp dem
blivit kristna. Vi ber att du ska låta dem
evangelium ska befria dem så att de kan att vara ljus i sina familjer, jfr Ps. 119:87.
få kristna vänner som kan uppmuntra
proklamera din sanning, jfr Jes. 42:7.
26. att du utrustar kristna fångvaktare i
dem i deras tro, jfr 2 Kor. 13:11.
16. för dem i Indonesien som har tagit
Danmark med vishet och empati. Använd
6. och tackar dig för att de 800 kvinnor
emot Jesus. Herre, led dem till familjer
dem till att sprida budskapet om frälsning
som sitter isolerade i fängelse i Uruguay eller enskilda troende som kan hjälpa
och helande genom Jesus till fångar som
kan höra ditt budskap om hopp genom
dem att växa i sin nyfunna tro.
vill samtala om existentiella frågor, Luk.
Women of Hope och andra kristna
4:18.
17. att du tar hand om de kvinnor som
radioprogram, jfr Jes. 61:1.
föder barn i fängelse, eftersom de ofta
27. att du hjälper troende i Finland att
7. att du ska kalla många fler tyska
saknar basföda och hälsovård för sig
hålla fast vid sin tro, även om det sekulära
kristna till att stödja TWR Women of
själva och sina barn, Ps. 146:7.
samhället underskattar och förlöjligar
Hope och andra organisationer som
dem. Herre lär dem att möta icke-troende
18. att du ska ge mod, frid och även
hjälper ensamma, behövande och
med kärlek och empati, jfr Rom. 15:4.
glädje till förföljda kristna araber, så
förföljda kristna, 1 Tess. 5:11.
att de kan stå fasta mitt i sina lidanden.
28. för de äldre människor i Sverige,
8. att du ska ge vishet när det gäller att
Befria våra bröder och systrar från
Kanada och andra nordliga länder som är
frige fångar för att minska
fiendens hand, och låt dem få känna din isolerade under vintermånaderna och
smittspridningen av covid-19 på
mäktiga hand.
sällan får besök. Vi ber att kristna
fängelser. Vi ber att lokala kyrkor ska
människor ska nå dem personligen och
19. att de missionärer som satts i
stötta dessa utsläppta fångar.
visa dem kärlek, jfr Joh. 13:34–35.
fängelse i Nordkorea ska bevaras i sin
9. att du ska ge tröst, frid och styrka till
tro och fortsätta att älska dig mitt i sina
29. Herre vi ber att du ska göra det möjligt
dem som är ensamma, deprimerade och svårigheter. Herre låt dem slippa ut snart för rumänska kristna fruar att leva på ett
isolerade på äldreboende eller sjukhus.
och återvända till sina familjer, jfr Ps.
sådant sätt att deras män, kanske utan
142:7.
ord, blir övertalade att vända sig till dig
10. för de sydafrikanska fångar som
Kristus och sluta trakassera sina troende
desperat önskar förbön för sig själva,
20. om frigivning av uigurer och andra
fruar, jfr 1 Petr. 3:1–2.
för sina familjer och för sin framtida
minoriteter som hålls i
anpassning till ett liv i frihet. Hjälp oss
koncentrationsläger i Kina. Vi ber att
30. att du, genom pandemin, låter alla
att i Jesu namn älska dessa vilsna,
sökare ska upptäcka de kristna program nationer inse sitt stora behov av dig. Må
ensamma och föraktade människor.
som sänds i dessa områden och på deras alla folk förstå att du är Herre över liv och
eget språk, jfr Ps. 12:6.
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