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De dolda
budskapets folk
”KÄRA BARN, LÅT OSS INTE
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FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:18
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”Vi säger inte att vi är
kristna, vi säger att vi är
böckernas folk. Människorna här älskar poesi och visdomsord”, säger en av de husförsamlingsledare jag nyligen
mötte i Centralasien.
Deras vishet och hur de
genom praktiska handlingar skapar relationer
gjorde starkt intryck på
mig. I landet jag besökte
kan de kristna leva ett
till synes vanligt liv, med
den skillnaden att de
ständigt är bevakade av
grannar eller säkerhetspolisen. Minsta felsteg
registreras.
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LEDARE

En kvinna med konstnärlig gåva tillverkar
tvålar. Hon hjälper kvinnor som utsätts för övergrepp. En del av tvålarna som tillverkas får ett
dolt budskap i dess mitt,
ett budskap som endast
kommer fram när tvålen använts under en tid.
Man kanske kunde vänta
sig att budskapet skulle
vara ett bibelord, men
det dolda budskapet är
ett telefonnummer dit
kvinnorna kan ringa om
de på nytt blir utsatta för
övergrepp. Om ’böckernas folk’ i landet talar om
sin kristna tro utsätter de
sig för stor risk. Därför

använder de handlingar
mer än ord. I ett land där
du inte förväntar dig att
din fiende ska gå dig till
mötes, blir deras handlingar extra talande.
När vi i handling praktiserar Guds kärleksbudskap blir ordet verksamt.
Låt oss be!

Sofia D

Kommunikationschef
Open Doors Sverige
sofiad@od.org
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SYRIEN
1 december

Be att de som drabbades på olika sätt av Turkiets offensiv i
början på oktober ska finna tröst, helande, hopp och kunna försörja sig. Be om beskydd för alla pastorer och församlingsarbetare som ger direkt hjälp och pastoral vård.
Psaltaren 62:6-9

2 december

Be om en långvarig fred, speciellt i nordöstra Syrien. Be
om respekt för människovärdet, att mångfalden i landet
bevaras och stärks och att det kommer alla etniska och
religiösa samhällen till del. Be att Syrien återigen ska förenas och att människor kommer att njuta av att leva tillsammans trots religiösa och etniska skillnader.
Sakarja 7:9-10

3 december

Be att kyrkan ska få uppleva att detta är en tid som är given av Gud att nå ut till människor i alla delar av Syrien.
Be för den syriska kyrkans framtid: att den inte bara ska
överleva utan vara ett ljus i dessa mörka tider.
Jesaja 40:3-11

4 december

Tacka Gud för pastorer och präster såsom pastor Abdallah
som valde att stanna i Syrien under kriget. Dessa pastorer uppmuntrade många av sina medlemmar att också
stanna och utvecklade verksamhet för att hjälpa de behövande. Be att Gud ska fylla församlingsledarnas behov och
fortsätta att utrusta dem för detta arbete.
Josua 1:8-9
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IRAK
5 december

Be om enhet bland politiker och kyrkoledare. Be att
människor ska se godhet i varandra och inte leta efter
sådant som de kan fördöma och kritisera. Prisa Gud för
de fantastiska möjligheterna som människor har när det
gäller att dela evangeliet.
Filipperbrevet 2:1-15

6 december

Be om en helig törst och hunger efter Gud bland Iraks folk,
och att de inte ska acceptera det fattiga och utmanande
liv som många av dem i decennier har genomlidit som ett
”normalt liv”.
Jesaja 45:18-25

7 december

Be att unga irakier ska bestämma sig för att stanna kvar i
landet och göra skillnad. Detta är mycket svårt, därför att
historien i Irak har präglats av krig och kamp som slitit
ut människor och inte gett dem mycket hopp om en ljus
framtid.
Jesaja 51:4-5

8 december

Be om beskydd för präster som arbetar med påverkansarbete. Arbetet de utför är viktigt men också farligt. Be att
Gud ska ge dem vishet och ledning i allt de gör för att tjäna
kyrkan i Irak.
Apostlagärningarna 20:28
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INDONESIEN
9 december

Be för Arif* och hans fru som tvingades bort från sitt hus
när Arifs svåger, husets ägare, upptäckte Arifs nya tro.
Paret kom till tro 2017 och har predikat om ”Isa” (Jesus)
sedan dess. De får nu hjälp av andra kristna att bygga ett
litet hus. Be att situationen ska göra Arif och hans fru starkare och föra dem närmare Kristus.
Johannesevangeliet 15:4-5

10 december

Be för alla indonesiska kristna konvertiter under julen. Be
att den helige Ande ska leda dem in i en djupare och bättre
förståelse i sin nya tro, då de firar Jesu födelse. Be att de
ska finna frid och glädje i sin nya gemenskap, trots att den
för många har inneburit att de har blivit utkastade från
sina familjer. Be att de genom sin kristna gemenskap ska
växa och kunna styrka varandra i tron.
Romarbrevet 12:9-21

11 december

Be för Dina* och hennes man som kom till tro från en muslimsk bakgrund för ett par år sedan. Be för parets son, som
från början förkastade sina föräldrar när han upptäckte
att de hade blivit kristna, men i dag accepterar dem igen.
Be att Dina och andra nykristna ska växa i tron och att
deras liv ska vara ett vittnesbörd som drar andra till Jesus.
Efesierbrevet 3:16-21

12 december

Be för den nyligen valda presidenten och vicepresidenten
i Indonesien, som ska leda landet de närmaste fem åren.
Be att de ska prioritera religionsfrihet. Be också att ledamöterna i parlamentet ska införa nya lagar som skyddar
de religiösa minoriteterna.
Ordspråksboken 8:1-18
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BANGLADESH
13 december

Be för ett hundratal kristna familjer med muslimsk bakgrund som snart ska fira jul tillsammans. Till skillnad från
familjer som har en kristen bakgrund har de ofta inte möjlighet att fira jul på grund av pressen från omgivningen.
Be för ett firande utan incidenter och om Guds välsignelse
för alla som deltar.
Fjärde Moseboken 6:24-26

14 december

Tacka Gud för bygget av Open Doors träningscenter, som
öppnades i november. Här kan kristna från hela landet
samlas på en trygg plats. Be att detta får vara en plats där
kyrkan i Bangladesh kan stärkas och utrustas för att tjäna
Guds rike.
Psaltaren 5:12-13

”SKULLE DÅ INTE GUD SKAFFA RÄTT
ÅT SINA UTVALDA SOM ROPAR TILL HONOM
DAG OCH NATT? HAN LYSSNAR
TÅLMODIGT TILL DEM.”
LUKASEVANGELIET 18:7

8

BÖNEKALENDER | DECEMBER 2019

NEPAL
15 december

När kristna i Nepal firar jul delar de julens budskap genom psalmer, sånger, sketcher, drama och genom att läsa
Guds ord. Be för ett fridfullt firande, utan extremister som
stör och avbryter möten. Be att julens budskap ska nå
många hjärtan genom de kristna i Nepal och att de som
hör budskapet ska lära känna Herren.
Jesaja 9:2-6

16 december

Be för pastor Kiran*, som regelbundet hotats av hinduiska extremister. Han har gömt sig på grund av hoten och
till sist beslutat sig för att lämna landet. Be för honom och
hans familj, att Gud ska fortsätta beskydda dem och ge
dem kraft att vara starka i denna situation.
Psaltaren 9:10-11

17 december

Be för tre personer i västra Nepal som arresterades när de
bad för en person som var besatt av en demon. Be om beskydd för kristna i Nepal, att de inte ska rapporteras till
polisen, eller behöva bli falskt anklagade, när de utövar
sin tro. Be att sådana här händelser inte ska skapa fruktan
bland de kristna.
Psaltaren 12

18 december

Be för Open Doors lokala samarbetspartner som har planerat att distribuera barnbiblar och vuxenbiblar under
hösten. Be att biblarna ska nå de kristna med störst behov
av stöd och uppmuntran.
Psaltaren 90:16-17
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ERITREA
19 december

Under det här året har många kristna blivit arresterade,
och kommer att tillbringa julen i fängelse. Andra fångar
har suttit fängslade i många år under fruktansvärda omständigheter. Be för alla om förnyad kraft av den helige
Ande. Be att Kristus ska tillbes, proklameras och förhärligas i de kristnas liv även när regimen försöker tysta dem.
Psaltaren 69:14-21

SUDAN
20 december

2019 har varit ett tumultartat år för Sudan med en avgående diktatur och installation av en övergångsregering.
Trots förändringarna möter kristna fortfarande ett starkt
motstånd för sin tro, i detta muslimska samhälle som inte
ger mycket utrymme för kristna att leva ut sin tro. Be att
kristna ska hitta vägar att bygga upp varandra i tron, att
de ska påminnas om att deras frälsare inte har glömt dem.
Första Petrusbrevet 5:10
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ÖSTAFRIKA
21 december

Många kristna med muslimsk bakgrund kommer i hemlighet att fira Messias ankomst, många för första gången.
Be att Herren ska förnya deras tro, låta kärleken växa till
och stärka deras hopp när de reflekterar över vilken frälsning de har vunnit som Hans efterföljare.
Romarbrevet 8:24-39

22 december

Be för Sella*, tolv år gammal. Som en av några få kristna
på sin skola blir hon ständigt hånad för sin tro och hon får
höra att hennes böner inte når himlen. Sella får inget stöd
av lärarna. Be om Herrens fortsatta verk i kristna barns liv
som lever i områden där de utgör en minoritet.
Johannesevangeliet 17:14-15

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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IRAN OCH DEN PERSISKA VÄRLDEN
23 december

Julen kan vara en otrygg tid för iranska kristna och det
har tidigare förekommit razzior mot husförsamlingar
runt jul. Be att Gud beskyddar våra systrar och bröder, så
att de kan träffas i lugn och ro och att myndigheterna inte
ska arrestera någon.
Psaltaren 4:9

24 december

Tacka Gud för ett evenemang nyligen där flera inflytelserika ungdomar samlades. Be att de ska påverka många
andra ungdomar.
Första Korintierbrevet 15:58

25 december

Många kristna i Iran tvingas lämna landet och söka asyl i
Turkiet. Sedan september 2018 är det en myndighet under
den turkiska immigrationspolisen som fastställer flyktingstatus, och inte organ under UNHCR, vilket har gjort
att kristna konvertiter är oroliga för att beslutsprocessen
ska vara partisk. Flyktingar i Turkiet lever under mycket
svåra omständigheter. Be om säkerhet och förflyttning av
turkiska flyktingar till ett tredje land.
Klagovisorna 3:34-36

26 december

Be för kristna föräldrar som ofta kämpar för att lära sina
barn om Herren. Be att barnen ska få tillgång till bra, åldersanpassat kristet undervisningsmaterial, som hjälper
dem att växa till i kunskap om Guds kärlek.
Psaltaren 25:8-13
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KAZAKSTAN
27 december

Be för medlemmar i oregistrerade husförsamlingar i Kazakstan. Flera av medlemmarna i en församling fick en
månadslön i böter efter att ha deltagit i en födelsedagsfest, som polisen gjorde ett tillslag mot. Be om försörjning
för de bötfällda och om beskydd mot ytterligare angrepp.
Be att man fritt ska kunna samlas i husförsamlingar i
Kazakstan.
Psaltaren 22:24

28 december

Två pastorer och en av pastorernas hustru blev oskyldigt
anklagade tidigare i år. De dömdes till flera års fängelse
för bön på andra språk och handpåläggning, eftersom det
påstås ”allvarligt skada hälsan” på församlingsmedlemmar. Be för pastorerna som är chockade och stressade. Be
också för det dömda parets barn, att de ska finna tröst. Be
att domstolen i Kazakstan ska fria dem från dessa falska
anklagelser.
Psaltaren 37:25-40
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BURKINA FASO
29 december

Det senaste året har varit oroligt för befolkningen i Burkina Faso, framför allt i landets norra och östra delar där
militanta extremister får ett allt starkare fäste. Det osäkra
läget har lett till att närmare 300 000 människor har flytt
och tusentals skolor har tvingats stänga. Be att Herren ska
försörja våra bröder och systrar på flykt. Be att de inte ska
styras av fruktan utan få uppleva Guds frid.
Psaltaren 107:1-9

30 december

Minst 28 kristna har mördats av militanta extremister i
Burkina Faso under 2019. Be att Herrens tröst och nåd ska
verka i alla som har förlorat nära och kära i de senaste attackerna, och att Han ska vara nära förkrossade hjärtan.
Be att kristna ska kunna förbli fasta i tron när de möter
ökad fientlighet.
Hebreerbrevet 12:1-3

SVERIGE
31 december

Mycket informationsmaterial ska vara färdigt i början av
2020, bland annat årets World Watch List. Be att allt praktiskt fungerar runt omkring och att vi med Guds ledning
lyfter fram den viktigaste informationen på rätt sätt.
Filipperbrevet 4:6-7
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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

