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Förföljelsen av världens
kristna ökar, det visar
2019 års World Watch
List. I nyheterna hör vi
larm om än det ena än
det andra. Det är så lätt
att ryckas med, att oroas, tappa modet och paralyseras av det vi hör
och förfasar oss över.
Bibeln uppmanar oss att
fästa blicken på Jesus,
trons upphovsman och
fullkomnare. När vi gör
det blir perspektiven
annorlunda. Guds rike
styrs utifrån ett annat
perspektiv. Vi förstår och
påminns om vår uppgift
här och nu och hur stor
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LEDARE

skillnad vi kan göra när
vi samarbetar med honom. Vår uppgift är att
vädja till Gud, att söka
honom och att tacka för
vad han redan gör i det
osynliga. Då kan han som
verkar i oss förmå att
göra långt mer än vi kan
begära eller tänka.
”Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom
och låt honom veta vad ni
behöver. Då ska Guds frid,
som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda
era hjärtan och era tankar
i Kristus Jesus.”

Det ligger makt i det
vi talar ut. Låt oss ha det
i åtanke under årets bön
för världens förföljda
kristna.
Tack Gud att du har
allt under kontroll.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige

Filipperbrevet 4:6-7 (nuBibeln)
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NORDKOREA
1 februari

Under året som gått har Nordkorea hörts allt mer på
världsscenen, och landets ledare Kim Jong Un fortsätter
att manifestera sin makt. Be att han ska lära känna den
ende sanne Guden. Be om förändring inom regimen och
att ondskans makt ska brytas.
Jesaja 45:22-24

2 februari

Situationen för kristna i Nordkorea är sårbar och osäker.
De möter förföljelse från statliga myndigheter, från familjemedlemmar som inte är kristna, vänner och grannar. Be
för kristna som lider i fängelser och arbetsläger. Be att Gud
ska ge den nordkoreanska kyrkan styrka och uthållighet.
Hebreerbrevet 12:1-3

3 februari

Nordkorea toppar World Watch List för 18:e året i rad. Be
att landets ledning ska möta Jesus. Be även om beskydd för
den nordkoreanska kyrkan och om ett helande och återställande av landet.
Jesaja 55:6-9
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AFGHANISTAN
4 februari

Kristna som har konverterat från islam pressas hårt av familj, vänner och grannar att lämna sin kristna tro. Inom
vissa familjer hotas konvertiter till döden. Det är omöjligt
att leva öppet som kristen. Be om mod och beskydd för afghanska troende.
Psalm 62:6-9

5 februari

Islamiska republiken Afghanistan tillåter inte konvertering från islam. Det ses som apostasi, avfall från islam,
och medför stor skam för familjen och samhället. Be att en
förändring ska ske i landet. Be om en öppenhet för andra
religioner än islam.
Romarbrevet 10:20

6 februari

De få kristna konvertiter som finns i landet måste fortsätta att gömma sig. Det ökade våldet skapar en allmän känsla av osäkerhet och det finns inga tecken på förbättring
under den närmaste framtiden. Be om stabilitet och fred
i Afghanistan.
Jesaja 25:4-9
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MYANMAR
7 februari

En liten kyrka på sex familjer samlades till gudstjänst när
de stördes av en folkhop som krävde att gudstjänsten skulle stoppas. Senare förbjöds samlingar med fler än fem personer. Efter två veckor fortsatte kyrkan att fira gudstjänst
men de är fortfarande oroliga för vad som kan hända. Be
för pastor John och kyrkomedlemmarnas säkerhet. Be att
de kan fortsätta stå starka i tron och be för de förföljelseförberedande kurser som hålls i landet.
1 Petrusbrevet 3:13-17

8 februari

Tacka Gud för den utbildning som Women of Worth, en
organisation som hjälper misshandlade kvinnor och barn
som flytt från våld i hemmet, nyligen kunde hålla. Be för
kvinnorna som deltog i kursen.
Psalm 103:1-6

9 februari

Myanmars barn är kyrkans och landets framtid. Nyligen
arrangerades kristna barnläger i olika delar av landet under en nationell helgdag. Hundratals barn från både kristen och buddhistisk bakgrund hörde bibelberättelser, lyssnade på evangeliet, lärde sig sånger och deltog i tävlingar.
Be för barnlägren och att Herren ska välsigna de frön av
tro som planterats i barnens hjärtan.
Jesaja 55:9-11
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ELFENBENSKUSTEN
10 februari

Wariko* är bara tolv år gammal, men i slutet av 2017 fattade han ett viktigt beslut. Han lämnade animism för att
följa Kristus. Sedan dess trakasseras Wariko och hotas till
livet av sin familj. De vägrar att bekosta hans utbildning.
Han bor fortfarande med dem och möter dagligen svårigheter. Be om Guds beskydd över Wariko och att han ska
fortsätta växa i tron. Be att hans föräldrar ska komma till
tro på Kristus. Be att Gud ska sörja för Wariko.
Psalm 37:3-6

11 februari

Sedan 36-årige Jeremie* blev kristen och vägrade utöva animism är han regelbundet utsatt för både psykisk
och fysisk förföljelse från sin familj. Men han vägrar att
återvända till sitt gamla liv. Be om Herrens beskydd och
omsorg om Jeremie, hans fru och deras barn. Be att deras
förföljare ska lära känna Gud.
Psalm 138:6-8

”LÅT DITT RIKE KOMMA. LÅT DIN VILJA SKE,
PÅ JORDEN SOM I HIMLEN.”
MATTEUSEVANGELIET 6:10 (SFB15)
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BHUTAN
12 februari

Tacka Gud för gemenskap som finns mellan kristna från
olika delar av landet. Tacka för att de kan lovsjunga, be,
uppmuntra och visionera tillsammans. Be att det får vara
till välsignelse för människorna i Bhutan.
Efesierbrevet 3:16-21

13 februari

Be för de kristna ledare som deltar i ledarutbildning, för
att sedan i sin tur kunna träna andra ledare. Utbildningen
hjälper deltagarna att utforma sitt eget träningsprogram
som utgår ifrån behoven i deras respektive församling. Be
för både lärare och elever. Be att utbildningen ska få bedrivas utan problem med myndigheterna.
Filipperbrevet 1:6; 9-11

14 februari

Be för två församlingsmedlemmar som har utsatts för falska anklagelser och hamnat inför rätta. Be om den helige
Andes kraft och tröst för dem och deras familj i tider av
prövningar. Be för människor som på falska grunder anklagar kristna, att Gud ska röra vid deras hjärtan. Be att de
troende i det aktuella området ska vara starka och eniga,
då deras bröder i Kristus möter falska anklagelser.
Matteusevangeliet 10:16-20;22
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PALESTINSKA OMRÅDEN
15 februari

Tacka Gud för välsignade möten med företrädare från
olika samfund. Tacka Honom för gemenskap och enhet
bland de närvarande och be att detta ska växa och även
påverka andra.
Johannesevangeliet 17:20-23

16 februari

Be för kyrkan i Gaza, att de ska bevara hoppet i Kristus
Jesus. Be att deras hjärtan ska bli fyllda med Hans kärlek
så de kan vara ett ljus i sitt samhälle.
1 Petrusbrevet 1:3-9

17 februari

Be för barn som lever i fattigdom, fruktan och förlust av
familjemedlemmar. Be om fred, vilket resulterar i mer rörelsefrihet för folket i Gaza så att de kan besöka släktingar
på Västbanken.
Psalm 34:19
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LAOS
18 februari

Be för Open Doors medarbetare i Laos som lär de kristna
hur de ska försörja sig. Praktikanterna kan förhoppningsvis starta egna företag eller finna en inkomstkälla så de
kan försörja sig. Be att de ska vara en välsignelse för sina
kyrkor och sin gemenskap. Be för våra medarbetare, om
vishet, mer kreativitet och om ett hållbart projekt.
Psalm 1:1-3

19 februari

Undervisningen har gett mig förståelse om kristet ledarskap, men också om den tidiga kyrkan. Det har hjälpt mig
att förstå hur evangeliet kom till oss, och jag kommer att
använda det jag lärt mig för att betjäna min församling”,
säger en av deltagarna i den ledar- och lärjungaträning
som Open Doors samarbetspartners arrangerar i Laos.
Tacka Gud för dessa kurser, och be att deltagarna ska få
användning av det de lärt sig, och att Gud blir ärad.
Kolosserbrevet 3:16-17

Reflektioner
Får du tilltal från Gud när du ber för
något av länderna eller människorna i bönekalendern?
Dela dem med oss om det känns rätt.
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
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CENTRALASIEN
20 februari

Be för den äldre kvinnan Amina* från Turkmenistan.
Amina har blivit kallad till polisstationen många gånger,
där hon har blivit förhörd om kristen litteratur och kristna möten i hennes hem. Be om säkerhet för Amina, frid
och hälsa. Hon är stressad av de polisförhör som hållits.
Be om beskydd över hennes hemgrupp.
Johannesevangeliet 16:33

21 februari

Be för en grupp kristna från Uzbekistan. Nyligen samlades
en hemlig grupp med 15 kristna med muslimsk bakgrund
för bön och tillbedjan. Då bröt sig tio polismän in i huset
med videokameror och alla i gruppen greps. Kvinnor och
barn släpptes, men männen hölls kvar i fyra timmar. Be
för våra bröder, systrar och deras familjer och att de ska
kunna mötas igen.
Romarbrevet 8:31-39
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SÖDRA FILIPPINERNA
22 februari

Be för unga kristna kvinnor, som blir tvingade av sina familjer att gifta sig med muslimska män. Be att Gud ska ge
dem vishet i hur de ska agera när de ställs inför den situationen.
Psalm 119:28-37

23 februari

Be för fred i landet, som är präglat av inbördeskrig. Staten
har inte mycket makt och anarki råder på många platser
i landets södra delar. Be om beskydd för församlingar och
enskilda troende.
Jesaja 43:2;11-13

”FÖR JAG ÄR VISS OM ATT VARKEN DÖD ELLER
LIV, VARKEN ÄNGLAR ELLER FURSTAR, VARKEN
NÅGOT SOM NU ÄR ELLER NÅGOT SOM SKA
KOMMA, VARKEN MAKTER, HÖJD ELLER DJUP
ELLER NÅGOT ANNAT SKAPAT SKA KUNNA
SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK I KRISTUS
JESUS, VÅR HERRE.”
ROMARBREVET 8:38-39 (SFB15)
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24 februari

Kristna i Marocko ber specifikt om förbön för enheten i
den lokala kyrkan. Be även för att den marockanska regimen ska ge kristna mer frihet.
Filipperbrevet 2:1-11

25 februari

Många kristna i Marocko lider av fattigdom. Be om en lösning på deras livsproblem och att de ska fortsätta förtrösta på att Jesus ska ge dem allt vad de behöver i sina liv.
Psalm 9:10-11

26 februari

Be för ungdomar som hindras att öppet uttrycka sin tro,
de utsätts för konstant press att konvertera till islam. Be
att Gud ska styrka dem i deras tro på Honom.
Psalm 33:10-22

27 februari

Be att pastorer ska kunna genomföra återkommande lärjungaträningar i sina kyrkor. Be att deltagarna ska kunna
praktisera vad de har lärt sig.
Psalm 32:8

28 februari

Be för de satsningar som Open Doors gör under våren.
Be att det leder till att kristna i förföljelse blir sedda, uppmuntrade och utrustade.
Matteusevangeliet 25:34-40

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl
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MAROCKO

BRUNEI
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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

