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I början på december
klev Simone in på Open
Doors kontor. Hon berättade att hon i en dröm
sett en stor byggnad och
inifrån hörde hon sång
som från en gosskör
– det var obeskrivligt
vackert.
Hon beskrev det som en
änglakör som sjöng med
stor glädje. Vad Simone
inte visste om var att i
just den lokalen skulle
vi, Open Doors, fira vårt
10-årsjubileum.
På
konferensdagen
åker Simone förbi utanför lokalen och påminns
om drömmen. När hon
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LEDARE

kommer in på konferensen känner hon att Guds
ande är där och hon vet
att änglarna är så glada
över att vi möts från hela
Sverige för att förenas i
bön. I drömmen såg hon
också hur människor
samlats kring säckar som
kommit ned från himlen.
Det var knutna vävsäckar och hon upplevde att
det representerade Herrens välsignelse.
Open Doors uppgift är
att samla folk från alla
olika kyrkofamiljer för
att enas i bön för våra
förföljda syskon och i det
ligger Herrens välsignelse. Ta åt dig av Herrens

glädje och förnimma hur
änglarna sjunger när vi
gemensamt ber för samma böneämnen varje dag
under årets första månad.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
sofiad@od.org
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SYRIEN
1 januari

Syrien är ett land med en lång historia av relativ stabilitet, men har nu tvingats utstå ett sju år långt inbördeskrig.
Det leder till att människor vill lämna regionen och aldrig
återvända. Be att människor ska återfå hoppet.
Romarbrevet 8:24-27

2 januari

Be för ett nytt Syrien. Be om dagliga mirakler. Det är uppmuntrande att se hur många kristna som osjälviskt ställer upp i kyrkans hjälpverksamhet för andra människors
skull. Be att kyrkan är ett ljus och ett hopp i mörkret.
Filipperbrevet 1:9-11

3 januari

Be för alla de initiativ i Syrien som vill stärka kyrkan och
den kristna tron. Det pågår flera projekt bland syriska
kvinnor men också ledarskapsutbildningar för barn- och
ungdomsledare.
Josua 1:8-9

4 januari

Be för de hjälpcenter och kyrkor som har en avgörande
roll för utvecklingen i samhället och i församlingarna. Be
att de kommer med verkligt hopp, ett hopp som bara Jesus
Kristus själv kan uppfylla.
1 Petrusbrevet 1:3-5

4
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IRAK
5 januari

Kristna som återvänder till sina städer och byar har mycket begränsade möjligheter att skaffa sig en inkomst. Be för
de projekt vars syfte är att skapa arbetstillfällen så att
människor kan försörja sig. Be om vishet och ledning så
att rätt projekt startas upp, så att många arbetstillfällen
skapas.
1 Johannesbrevet 5:14-15

6 januari

I efterkrigstidens Irak är osäkerheten stor. Kristna irakier,
både i landet och utomlands, vittnar om att det är svårt att
behålla hoppet. Många vill bosätta sig någon annanstans,
och de som flytt landet vill inte återvända. De två senaste
generationerna vet inte annat än att krig och osäkerhet är
”en del av livet”. Be om en förändring i Irak.
5 Moseboken 31:8

7 januari

Be om osjälviska ledare och politiker som är goda förebilder och sätter folkets väl i första hand. Be om ledare som
bygger upp landet och tar hand om sina medborgare. Be
även om vishet för kyrkans ledare så att de kan leda sina
församlingar på bästa sätt.
Jesaja 33:15-16
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LIBANON
8 januari

Denna vinter är ytterligare en i raden av vintrar med
alldeles för många flyktingar i Libanon. De är inte säkra
i sina hemländer, där lag och ordning satts ur spel och
många hem har förstörts. Be att flyktingarna kan känna
sig trygga i Libanon och får leva sina liv utan att ständigt
vara rädda.
Psalm 10:12-18

9 januari

Be för alla de kristna som dagligen träffar människor med
en annan tro. Be att de ska få komma med hopp, ljus och
kärlek till sin nästa.
Romarbrevet 12:14-21

10 januari

Kyrkan i Libanon upplever fantastiska möjligheter att dela
evangeliet med många människor som aldrig har hört talas om Honom. Be om fortsatta möjligheter, och tacka Gud
att kyrkan spelar en viktig roll i samhället och finns till för
hela människan.
1 Petrusbrevet 2:24-25

”TÄNK PÅ DEM SOM SITTER I FÄNGELSE SOM
OM NI VAR DERAS MEDFÅNGAR, OCH PÅ
DEM SOM BLIR MISSHANDLADE SOM OM DET
GÄLLDE ER EGEN KROPP.”
HEBREERBREVET 13:3 (SFB15)
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BANGLADESH
11 januari

Be för starkare kontakt mellan de kyrkor i landet som får
stöd och lärjungaträning från Open Doors, så att de på
bästa sätt kan hjälpa förföljda kristna med olika kulturell
bakgrund. Be att nya samarbetsmöjligheter ska uppstå.
Kolosserbrevet 4:2-6

12 januari

Be för de olika kurser som arrangeras i början av året:
kristen ledarskapsutbildning för kvinnor och läs- och
skrivkurser för vuxna. Be att kurserna ska bli till välsignelse för lokala kristna. Be att deltagarna ska kunna ta sig
till och från kurserna i trygghet, och att de som kommer
deltar aktivt.
2 Petrusbrevet 3:18

13 januari

Bishwa Ijtema, världens näst största muslimska arrangemang efter Hajj (pilgrimsfärden till Mecka), kommer i år
att hållas i utkanten av huvudstaden Dhaka i januari. Be
att det blir en fredlig samling, fri från uppvigling och våld.
Jesaja 9:2-4
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14 januari

Be för de lokala kyrkornas arbete med att stärka lärjungaskapet hos kristna ungdomar så att de växer sig starka i
tron.
2 Tessalonikerbrevet 3:5

15 januari

Be att Gud ger kristna ungdomar i Brunei mod att ge uttryck för sin tro på Kristus och att de kan stå emot trycket
att konvertera till Islam. Be att den helige Ande styrker
dem och ger dem vishet när de utsätts för prövningar.
Hebreerbrevet 10:35-39

16 januari

I dag är det internationell release av World Watch List
2019, som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna
är som störst. Be att listan får vara ett verktyg som synliggör situationen för kristna som lider för sin tro, och en
vägledning för oss hur vi på bästa sätt ska be för dem och
stötta dem.
Ordspråksboken 31:8-9

17 januari

Under 2018 ökade trycket mot kyrkan i Algeriet avsevärt
och flera kyrkor stängdes av myndigheterna. Be att kyrkorna kan öppna på nytt igen.
Uppenbarelseboken 3:8

18 januari

Be att de kristna i Algeriet kan stå fasta i sin tro, trots den
fientlighet de utsätts för. Be också att de kristna som nyligen kommit till tro kan växa i Kristus och bli rotade i
honom.
Lukasevangeliet 8:15

8
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NIGER
19 januari

Isaiah (20), blev kristen i maj förra året när han vaktade
en kristen mans egendomar. Han fruktar nu för sitt liv då
hans familj pressas av omgivningen att avrätta honom. Be
om beskydd över Isaiah. Be att hans andliga och psykiska
behov blir mötta, och att hans familj får ta del av hans vittnesbörd och kan ta emot Jesus.
Psalm 33:18-22

20 januari

Keisha*, en minderårigflicka från Niger, blev gravid efter
att hon drogats och våldtagits. När hennes far fick reda
på vad som hade hänt polisanmälde han händelsen. Förövaren sitter nu häktad. Graviditeten splittrar familjen
där flickans mor vill se att barnet aborteras, något hennes
pappa inte går med på. Be för familjen. Be att Keisha får
uppleva Guds omsorg, och att barnet i hennes mage omges av kärlek. Be för att rättvisa ska skipas och att hennes
pappa får nåd och vishet att leda sin familj framåt genom
denna mycket svåra situation.
Psalm 25:12-14

21 januari

Pastor Ousmanes fru försvann från deras hem i september förra året. Troligtvis har hon återvänt till sina bröder,
efter löften om att få ta del av arvet om hon återvänder till
islam. Kvar är hennes man och två barn 12 och 10 år. Be att
Ousmane får ett arbete så att han kan försörja sin familj.
Be om beskydd för barnen och att hans fru ska återvända
hem.
Psalm 22:24-32

10
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KINA
22 januari

Be att pastorer och kristna ska kunna leva hängivet Kristus och ha förmåga att kunna förlåta sina förföljare. Be
att Gud öser sin välsignelse över den kinesiska kyrkan så
att den upplever stark tillväxt både till antal och andligen
under 2019.
Kolosserbrevet 3:12-17

23 januari

Regeringen i Kina vill förhindra att biblisk sanning predikas och de vill begränsa möjligheten till evangelisation
och gudstjänstfirande. Be om vishet till de kristna i landet
så att de förstår hur de ska agera.
1 Petrusevangeliet 3:13-17

24 januari

Be för de kristna uigurer som hållits internerade i omskolningsläger tillsammans med hundratusentals muslimska
uigurer. Be att Gud ger våra kristna bröder och systrar
med muslimsk bakgrund psykisk och känslomässig motståndskraft i denna förtryckande miljö, så att de kan vara
kraftfulla vittnen om Jesu närvaro.
Filipperbrevet 4:4-7

WWW.OPEN-DOORS.SE

11

KAZAKSTAN
25 januari

I slutet av september godkände parlamentets överhus
omfattande tillägg till landets religionslagar. Om de antas
och blir slutgiltiga kommer de att ytterligare begränsa religionsfriheten i landet. Be att lagarna inte antas.
Matteusevangeliet 10:16-20

26 januari

I tilläggen till religionslagarna ignoreras helt UNHCR:s
och OSCE:s rekommendationer. Bland annat begränsar
de föräldrar och barns möjlighet att gå på gudstjänst, och
religiös undervisning som inte godkänts av staten bestraffas. Även möjligheterna att dela sin tro begränsas och religiös litteratur som inte genomgått den statliga censuren
kommer att beslagtas. Be om beskydd för kyrkans ledare,
gudstjänster och för alla kristna barn- och ungdomsaktiviteter.
Psalm 140

27 januari

Zhovtis, som arbetar för en internationell människorättsorganisation i Kazakstan, har tidigare fördömt de nya religionslagarna. ”Ända sedan Sovjettiden har människor med
makten i Kazakstan sett religion som ett hot, särskilt i modern tid.” Zhovtis berättar att ”för det första ser de religion
som en källa till extremism och terrorism, och för det andra vill de bara skydda de ”traditionella” religionerna som
till exempel sunniislam och den ryskortodoxa kyrkan,
som de redan har total kontroll över. Be om frimodighet
och vishet för landets kristna att hantera situationen.
Matteusevangeliet 12:20-21

28 januari

Be att kyrkan i Kazakstan växer sig andligt starkare och
kan stå fast. Be för nya möjligheter för kyrkorna att hjälpa
människor att träffas och dela evangeliet. Tacka Gud för
att han bygger sitt rike i Centralasien, oavsett vad regeringen beslutar!
1 Petrusbrevet 5:7-11

12
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INDONESIEN
29 januari

Be för våra team i Indonesien som arbetar för att betjäna
den förföljda kyrkan. Be särskilt om hälsa och vishet, och
om Guds tröst till deras familjer som de ofta behöver lämna då de reser.
Psalm 36:6-11

30 januari

Be för att allt arbete som Open Doors utför i år ska slå väl
ut och bära god frukt. Be också att fler kyrkor i Indonesien
blir medvetna om förföljelsen och är villiga att engagera
sig genom bön, kollekter och annat stöd.
Hebreerbrevet 13:1-3

SVERIGE
31 januari

Be för året som ligger framför. Be att fler dörrar ska öppnas för att sprida kunskap om förföljda kristna. Be att allt
fler ska förstå vikten av att be för våra trossyskon som lider.
1 Kor 12:12-13, 26

14
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Bilden har ingen
koppling till texten.

.
Gladje

mitt i förföljelsen
”Jag överlever tack vare
Guds nåd”, säger fyrabarnsmamman
Aster*
från Eritrea, som blev ensamstående när hennes
man och pastor fängslades.
Hennes make arresterades när han bad tillsammans med vänner.
Hans brott: Att tillbe på
en annan plats än i en
statligt godkänd kyrka.
Allt försörjningsansvar
hamnade nu på Aster.
Motgångarna
har
varit många och att få
pengarna att räcka har
varit en stor utmaning,
även psykiskt. Men det
finns glädjeämnen: Den
omsorg de mött från församlingen och barnens
orubbliga tro. ”Ibland är
mina barns tro starkare
än min”.

Aster och hennes
familj är några av de
miljontals kristna som
förföljs för sin tro. I mitten av januari släpper vi
World Watch List 2019,
som listar de 50 länder
där förföljelsen är störst.
Listan är ett verktyg som
hjälper oss att veta vart vi
ska lägga vårt fokus.
Vårt uppdrag förblir
detsamma: Att hjälpa den
förföljda kyrkan. Det gör
vi när vi förmedlar mat,
mediciner, biblar och
traumarådgivning, men
också genom förbönsstöd.
Utan ditt bidrag är
vårt arbete inte möjligt.
Tack för din gåva!
Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
*Namnet är fingerat
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BG 130 spec

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

#

900-3054

OPEN DOORS SVERIGE

Generell gåva (där behoven är som störst)
Landsgåva till:
Om du betalar på annat sätt, var god och ange Open Doors ID nummer:

#

9003054 # 45#

POSTTIDNING
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Open Doors Sverige
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54
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www.open-doors.se

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige

