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Aleppo är en av Syriens
mest sönderbombade
städer. Under de nio år
som inbördeskriget pågått har Open Doors haft
kontinuerlig
kontakt
och gett stöd till stadens
kristna.
När kriget nu kommit in
i en ny fas kan vi hjälpa
människor att bygga upp
sina liv. Vartouhi är en
av de personer som fått
ett mikrolån till en liten
affärsverksamhet. Hon
är väldigt tacksam men
ser också möjligheten
att representera Guds
fredsrike.
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LEDARE

Hon säger att det är mycket svårare för en kvinna
än en man, att leva som
kristen i ett muslimskt
samhälle. Hon berättar
hur kunder kan komma till hennes affär och
vara både grymma och
aggressiva. Ibland tilltalar de henne på ett respektlöst och förnedrande
sätt. Hon vill därför höra
Guds röst för att veta
hur hon ska agera inför
dessa människor: ”Innan
jag kom till affären i dag
hade jag börjat dagen
med bön i mitt hem. Jag
kom därför fullmatad
med Guds ord och fylld
av Helig Ande. Resten av

dagen leder Anden mig
– annars skulle det vara
mycket svårt.”
För Vartouhi är den kristna närvaron i Syrien nödvändig. ”Bibeln lär oss om
kärlek och förlåtelse. När
vi lever ut detta gör vi
skillnad i detta land!”

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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ARABISKA HALVÖN
1 januari

Be för ett flertal organisationer som den senaste tiden har
börjat arbeta i området för att nå människor med evangeliet. Be om ledning från Gud och att arbetet ska ge frukt.
Jesaja 12:3-5

2 januari

Be för kristna som har fått kontakt med sökare. De har
bland annat fått möjlighet att berätta om Bibeln. Be för
sökarna, att den helige Ande ska öppna deras ögon så de
förstår vem Kristus är.
Efesierbrevet 1:17-23

3 januari

Be att Gud ska stärka relationerna mellan kvinnliga ledare i området, så de kan vara ett stöd för varandra. Be även
för en kvinnogrupp i ett land på den arabiska halvön, att
deras nya besökare ska uppleva Guds kärlek och gemenskapen mellan andra kristna.
Matteusevangeliet 28:18-20

4 januari

Be för Open Doors verksamhet i områden där evangeliet
ännu inte är utbrett. Be att Herren ska tala till ”fridens
människor” i dessa onådda områden, så att de når andra
med evangeliet och Guds rike kan växa.
Jesaja 40:3-11
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5 januari

Be för for Nahila*, som är öppen för sanningen och har
berättat om hur Herren har försörjt hennes familj. Be att
Herren ska leda henne fram till en tro och en förtröstan
på Honom.
Psaltaren 43:3-4

6 januari

Be för föräldrar, så att de ser sina döttrar som en stor gåva
från Herren snarare än en börda som de måste bära. Be att
föräldrarna värderar utbildning för sina döttrar och ger
dem möjlighet att utveckla sina gåvor från Gud.
Psaltaren 127:3-5

7 januari

På arabiska halvön är fruktan ett stort hinder. Dels hindrar den människor från att ta steget att lämna islam, och
dels hindrar den kristna från att lita på varandra. Be att
fruktans bojor ska brytas.
2 Timotheosbrevet 1:7-10

8 januari

Det pågående kriget i Jemen innebär ett begränsat liv för
våra bröder och systrar. Att mötas tillsammans i grupper
med icke-släktingar skapar misstänksamhet hos myndigheter. Be för fred i landet och att läget ska förändras.
Habackuck 3:1-2
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KINA
9 januari

Tacka Gud för att Dilnaz’ man är hemma igen. Förra året
bad vi för familjen, som är kristen med muslimsk bakgrund, efter att Dilnaz’ man hade blivit bortförd till ett omskolningsläger. Nu har han fått komma hem till sin familj
igen, men de bevakas dock fortfarande av myndigheterna.
Psaltaren 72:12-14

10 januari

I slutet av januari infaller det kinesiska nyåret och det är
dags för råttans år, det första i den tolv-åriga cykel av djur
som skiljer varje år från nästa. Be att det nya året också får
inleda en ny cykel av väckelser i landet, med Jesus i centrum. Be om förnyad vishet, mod och visioner för Kinas
kristna under 2020.
Uppenbarelseboken 7:9-17

11 januari

Be för broder Qin*, en kristen med buddhistisk bakgrund,
som arresterades för sex år sedan för att han predikade
evangeliet för sitt folk. När broder Qin greps var hans fru
gravid och väntade deras första barn. Be att broder Qin
släpps fri så att han får träffa sin hustru igen, och sin son,
som han aldrig har sett.
Psaltaren 118:4-29
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SRI LANKA
12 januari

Året 2019 blev ett tufft år för många kristna på Sri Lanka,
som påverkades psykiskt och fysiskt av påskdagsattackerna. Be att de ska stärkas och förberedas inför det nya året,
så de kan stå starka när de möter förföljelse. Be om ledning för ansvariga myndigheter när det gäller människors
säkerhet.
Psaltaren 140:1-10

13 januari

Be för de förföljelseförberedande kurser som kommer att
anordnas i landet under 2020. Be om Guds välsignelse och
ledning över ledare och deltagare. Be även om säkerhet
och beskydd.
5 Mosebok 31:8

14 januari

Be för pastorerna på Sri Lanka. De är ofta de mest utsatta i
områden där kristna är i minoritet. Be för pastorerna och
deras familjers säkerhet. Be om vägledning för dem, så att
de kan uppmuntra andra kristna.
Psaltaren 145
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OPEN DOORS

15 januari

Be för dagens release av World Watch List 2020 (WWL)
som vi presenterar i Sveriges riksdag. WWL är listan över
de länder där förföljelsen av kristna är som störst. Det är
ett viktigt redskap, både för att planera Open Doors arbete
på plats, men också för att uppmärksamma makthavare,
opinionsbildare och kristna här i Sverige på situationen
för den förföljda kyrkan runt om i världen.
1 Korinthierbrevet 12:12-27

8

BÖNEKALENDER | JANUARI 2020

WWW.OPEN-DOORS.SE

9

MALAYSIA
16 januari

Be för gruppen som utreder fallet med de försvunna pastor Raymond Koh och shiamuslimske aktivisten Amri Che
Mat. Gruppen ska redovisa sitt resultat denna månad. Be
att sanningen får komma fram och att rättvisa kan skipas.
Sakarja 7:9-10

17 januari

Det finns en polariserad rasdebatt i samhället, som påverkar kyrkan negativt och skapar oenighet. Några politiker
har dock börjat ta itu med denna fråga. Be att detta kommer att leda till positiva förändringar i samhället.
Galaterbrevt 3:26-29

18 januari

Be för en lärjungaträning, som fokuserar på bibelberättelser för unga. Be att många unga människor ska få hjälp i
sina relationer och i sina beslut genom denna utbildning.
Ordspråksboken 22:6

19 januari

Be för seminarier med fokus på muslimer, som genomförs
av en samarbetsorganisation till Open Doors. Adeen *, en
av medarbetarna, säger: ”Syftet är att seminariet ska intressera muslimer, utan att förolämpa dem. Vi måste förstå och älska dem innan vi kan göra något annat. Först då
kan vi vara Guds salt och ljus för samhället. ”
1 Petrusbrevet 2:12-17
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MYANMAR
20 januari

Be för regeringen och myndigheterna i Myanmar. Be att de
kristna som är offentligt anställda ska vara ett vittnesbörd
på sina arbetsplatser, och vara till hjälp för människor i
nöd.
Ordspråksboken 31:8-9

21 januari

Tacka Gud för distributionen av 1 000 barnbiblar i Myanmar. Be att biblarna ska hjälpa barn att växa i tro och kunskap om bibelberättelserna.
Matteusevangeliet 25:40

22 januari

Be för kristna barnläger, som arrangeras på många platser
i landet. Be att Gud ska välsigna dessa läger och använda
dem för att nå människor med sin kärlek.
Matteusevangeliet 19:13-15

23 januari

Be för deltagarna i en entreprenörskapsutbildning för
kvinnor. Kursen ger dem ett bibliskt perspektiv på företagande. Be att Herren ska välsigna deras företag så att de
blir till en välsignelse för andra människor.
Ordspråksboken 4:11-14
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Siffrorna visar ländernas placering på World Watch List 2019

17
23

24 januari

29

KIRGIZISTAN

Open Doors hade nyligen kontakt med Eldos igen, som
misshandlades för sin tro för ett år sedan. Be att han ska få
ledning när det gäller framtiden och var han ska bo. Tacka
Gud för Hans verk i Eldos svåger, och för att hans syster
mår mycket bättre. Tacka Gud för praktisk hjälp, omsorg
och förbön för Eldos.
Psaltaren 73:23-28

25 januari

29 TADZJIKISTAN

Pastor Bahrom dömdes till tre års fängelse för ”religiös
extremism” i april 2017. Enligt hans fru Gulnora är den
svåraste tiden i fängelset över och hennes man ser fram
emot att snart bli frisläppt. Be om Guds beskydd för paret
under de sista månaderna av Bahroms fängelsestraff, och
att Gud ska fortsätta att försörja dem.
Psaltaren 108:2-7

26 januari

23 TURKMENISTAN

Be för enhet bland kyrkorna i Turkmenistan, där de kristna har svårt att mötas och arbeta tillsammans. Be att församlingsledarna ska längta efter gemenskap och att olika
grupper ska lära sig att älska varandra.
1 Petrusbrevet 3:8-9

27 januari

17 UZBEKISTAN

Be att kyrkan i Uzbekistan ska få uppleva verklig frihet. Be
för fler lagliga kyrkor, en tolerant inställning från myndigheter och samhälle, samt för mer kristen litteratur och
kristna utbildningar. Be särskilt om trygghet för kristna
med muslimsk bakgrund.
Filipperbrevet 4:4-9
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MALDIVERNA
28 januari

Barn på Maldiverna är mycket utsatta, bland annat är incest ett stort problem enligt en av landets kristna. Be om
beskydd för barn på Maldiverna och att de som drabbas
av försummelse och missbruk ska finna trygghet och
helande.
Lukasevangeliet 17:1-3

29 januari

Be att de kristna ska kunna mötas och ha gemenskap med
varandra. Det är mycket svårt, både för maldivier och för
utländska gästarbetare.
Jesaja 42:1-10

30 januari

Be att kristna som lever i hemlighet ska kunna få lärjungaträning på ett säkert sätt. Be speciellt för Hashima*, som
studerar Johannesevangeliet tillsammans med en kontakt
till Open Doors. Be att fler maldivier, precis som Hashima,
ska kunna hitta sätt att studera Bibeln tillsammans med
andra kristna.
Jesaja 55

31 januari

Be att kristna makar ska få vara ett vittnesbörd för omgivningen. Be att deras liv och värderingar får smitta av
sig, så att människor runt omkring dem kommer till tro på
Kristus och väljer att ära Gud med sina äktenskap.
Efesierbrevet 5:1-24
*Av säkerhetsskäl är personnamn ändrade och platser uteblivna.
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#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING A

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
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SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913
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Betalningsmottagare

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

Till bankgironr

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

B-post

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

Skul
över
B

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än säker landningsbana utan betande getter eller
två timmar.
andra hinder på banan, berättar David Nordlan– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
der.
Januari
2020
är med och hjälper till att återställa den enkla
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
POSTTIDNING
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Idrottsvägen 16
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 32 Örebro

David Nordlander

MAF Sweden

Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan medel
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping
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Tack för din gå

