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”HAN SOM KAN GÖRA LÅNGT MYCKET MER ÄN
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EFESISERBREVET 3:20

Open Doors är en internationell missionsorganisation,
partipolitiskt oberoende och
inte bunden till något samfund
eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
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fria kyrkan.
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Vår
årliga
rapport,
World Watch List, har
just släppts. Rapporten
är ett av Open Doors
viktigaste redskap, den
öppnar upp strategiska
dörrar som får stor verkan för dem vi ber för.
Inför årets release bad
vi över hur vi skulle gå
tillväga och var vi skulle
ha releasen (det har sett
olika ut under åren). Vi
hade några alternativ
men inget kändes riktigt bra. Till sist enades
vi om en väg. Samtidigt
började vi tala om hur vi
skulle ha gjort om vi fått
drömma fritt. Det kän-
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des löjligt att ens tänka så
för vi alla visste att den
drömmen var en omöjlighet för oss – den information vi hade fått visade
att vägen var stängd.
Strax efter att vi talat ut
drömmen kom ett samtal
från en man i riksdagen
som föreslog att vi skulle hålla releasen där. Vi
förstod genast att det var
Gud som visade vägen
och öppnade den dörr
som sett stängd ut. Vår
dröm besannades!

uthålligt, utan att tröttna.
Så låt oss hämta kraft och
tro till att hålla ut och be
för alla ”stängda” dörrar
och situationer vi ber
över i februari.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige

I Efesiserbrevet (6:18)
uppmanar Gud oss att be
ständigt och att vädja till
honom. Att vaka och be
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NORDKOREA
1 februari

I Nordkorea finns en stark personkult med tillbedjan runt
landets ledare, Kim Jong-un, och hans framlidna pappa och
farfar. Be att Jesus ska få bli den ende sanne Guden som tillbeds i Nordkorea. Be att Guds rike ska spridas i landet och
att Hans vilja ska ske.
Apostlagärningarna 4:11-12

2 februari

Trots att en stor del av statens resurser läggs på militären
kommer rapporter om att soldaterna behandlas illa och får
dåligt med mat. Be för dem, att de istället ska få börja tjäna
i Guds armé som krigare för Jesus Kristus. Be även för de
”andliga soldater” som redan finns i landet, att de ska få bli
fyllda med hopp, så att de står emot den tuffa förföljelsen.
2 Timotheosbrevet 2:3-4

3 februari

Februari väntas ännu en gång bli en påfrestande och kall
månad i Nordkorea. Tvångsförflyttade kristna lider ofta
brist på varma kläder och är beroende av hjälp för att överleva vintern. Be för Open Doors leveranser av kläder, mat
och medicin till landet.
Jesaja 25:4-9

4 februari

Be för nordkoreanska flyktingar i Kina. Be om tillfällen för
Open Doors medarbetare att uppmuntra dessa flyktingar
och sprida det glada budskapet om Jesus. Be speciellt för de
flyktingboenden för nordkoreaner i Kina som drivs av samarbetsorganisationer till Open Doors.
Jesaja 42:1-9
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5 februari

Be för Yong-hee, en nordkoreansk kvinna som flydde till
Kina för flera år sedan. I Kina blev hon såld till en familj,
där hon blev bortgift med sonen. Hon mötte senare medarbetare till Open Doors och fick på det sättet lära känna
Jesus. Be för henne och hennes familj. Tacka för hennes
överlåtenhet till Kristus och hennes längtan efter en tro
som bär igenom förföljelse.
Romarbrevet 8:24-39

6 februari

Be för kristna radiosändningar in till Nordkorea, som kan
förmedla bibelundervisning och uppmuntran. Be att radioprogrammen får förmedla det som bäst behövs och om
beskydd för de kristna när de lyssnar på sändningarna.
Jesaja 55:8-11

7 februari

Antalet kristna i Nordkorea uppskattas till mellan 200 000
och 400 000. Av dem sitter 50 000-70 000 fängslade, resten håller sin tro så hemlig som det bara går. Be om Guds
beskydd, både för dem innanför och för dem utanför fängelsets murar.
Jesaja 11:1-5

8 februari

Be för Jinsoo*, vars bibel upptäcktes av poliser vid en husrannsakan 2019. Jinsoo* ska då frimodigt ha sagt att han
önskade frihet att tillbe Jesus. Sedan dess har ingen i hans
by sett honom.
Matteusevangeliet 10:32
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INDIEN
9 februari

Be för Laxmi* och hennes son. De misshandlades av andra bybor, eftersom de inte ville delta i hinduiska ceremonier. De har även trakasserats och fått dödshot på grund
av sin kristna tro. Be om beskydd och att Gud ska möta
förföljarna.
Nahum 1:7

10 februari

Be för Maniraj* och hans hustru, som berättar om Jesus i
grannbyarna. Nu hotas de av hinduextremister, för att de
ska sluta evangelisera. Om de fortsätter kommer paret att
misshandlas och uteslutas ur sin egen by, enligt hoten. Be
om Guds ledning och beskydd.
Lukasevangeliet 10:16

11 februari

Be för kristna organisationer runt om i Indien. Många av
dem har blivit av med sin FCRA-registrering, som krävs
för att de ska kunna ta emot ekonomiskt stöd från andra
länder. Be att Gud ska försörja dessa verksamheter och att
arbetet ska kunna fortsätta trots motstånd.
Ordspråksboken 8:17-21

12 februari

Be för alla dem som förföljer kristna i Indien, allt ifrån
familjemedlemmar och byorganisationer som ser kristna
som förrädare, till hinduextremister som ser kristna som
icke-indier. Be att Gud ska förändra förföljarnas hjärtan
och att sanningen ska göra dem fria. Be om frimodighet
för de kristna så att Gud kan använda dem för att uppenbara sin kärlek.
2 Timotheosbrevet 4:1-5
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Foto: Pixabay billadelphias
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MAROCKO
13 februari

Be för en ung kvinna som utsätts för sexuella trakasserier,
på grund av sin kristna tro.
Psaltaren 59:1-11

14 februari

Kabir* misshandlades, förlorade sitt jobb och blev av med
sitt hem på grund av sin kristna tro. Be om ett nytt boende
och ett nytt jobb. Be även att han ska få uppleva tröst och
omsorg i sin kristna gemenskap.
Romarbrevet 12:10-15

15 februari

Omar* förlorade sin inkomst på grund av att han tror på
Jesus. Han har nu svårt att klara av att försörja sin familj.
Be om beskydd för hans äktenskap i den pressade situationen. Be att familjen tillsammans ska kunna stå starka och
hålla fast vid sin tro.
Psaltaren 22:24-32

16 februari

Be för kristna barn i det offentliga skolsystemet, som möter islamsk undervisning inom många av skolämnena.
För barnen blir det förvirrande att få en undervisning i
skolan och en annan hemma. Be att det här inte ska skapa
identitetskriser, utan att barnen på djupet ska känna sig
trygga i tron på Jesus.
Lukasevangeliet 10:21-22

17 februari

Be för Muhammed*, som inte längre är välkommen att
jobba i sin hemby. Be att situationen ska lösa sig.
Jesaja 41:10-13
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NIGER
18 februari

För två år sedan tände Peters muslimska grannar på hans
butik. Peter är övertygad att det skedde på grund av hans
kristna tro. Be om Guds ledning för Peter, hur han ska agera i ett samhälle som inte accepterar hans tro.
Psaltaren 33

19 januari

Be för Marie och hennes make Hamidou, som tillsammans
sprider evangeliet och arbetar med konvertiter som lever
under stark press att återgå till islam. Be om Guds ledning
för arbetet med att lärjungaträna nykristna.
Psaltaren 40:6-12

20 februari

Be för Rose, som förlorade sin make för ett år sedan. Hon
blev nyligen kristen och förvisades då tillsammans med
sin tre barn av sin makes familj, som menade att hennes
nya tro hade dragit vanära över familjen. Be att Gud ska
försörja Rose och hennes barn.
Psaltaren 37:3-6
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VIETNAM
21 februari

Be för en husförsamling, som pressas av de lokala myndigheterna att sluta fira gudstjänst. Polisen har flera gånger
gjort razzior mot församlingen, och på olika sätt hotat församlingsmedlemmarna för att få dem att lämna kyrkan.
Be att de som har fortsatt att träffas i hemlighet ska kunna
hålla fast vid sin tro. Be för dem som har lämnat, att de ska
hitta en väg tillbaka till vår Far.
Jesaja 57:15

22 februari

Be för Thuan* och hans fru Hien*, som nyligen kom till
tro på Jesus. I deras by ses det som förräderi att lämna den
traditionella religionen. Bara några dagar efter deras omvändelse söktes de upp av lokala myndigheter och sedan
dess har de på olika sätt förföljts. Be om beskydd och uppmuntran för familjen.
Malaki 4:2

23 februari

Be för Y Bi*, som försköts av sin familj när hon blev kristen för två år sedan, och tills nyligen inte träffade sin man
och 9-åriga dotter alls. Y Bi* hoppas nu på att dottern ska
få växa upp med henne i en kristen miljö och kunna bo
med henne i hennes nya by. Be om ledning när det gäller
hennes äktenskap, då hennes man nu lever med en annan
kvinna.
Romarbrevet 10:11
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LIBYEN
24 februari

Be och tacka för konvertiter som nyligen har låtit döpa sig.
Be att de ska hitta en kristen gemenskap i Libyen.
Johannesevangeliet 16:33

25 februari

Be för Emna*, som hotas av sin man på grund av att hon är
kristen. Be om beskydd över hennes liv.
Jesaja 26:3-4, 7-9

26 februari

Be för en ung kristen man som hotas av militanta islamister. De uppmanar honom att återvända till islam. Be om
beskydd, både kroppsligt och andligt, då han är ny i tron.
2 Mosebok 15:2-3, 11

27 februari

Be för unga kristna kvinnor, som sitter i husarrest på
grund av att de är kristna. De får ofta utstå misshandel av
sina familjer.
Jesaja 35:3-4

28 februari

Be för Etienne*, som kidnappades på grund av att han är
kristen av afrikanskt ursprung. Han är traumatiserad efter händelsen. Be om helande och återupprättelse.
1 Petrusbrevet 2:19-25
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Open Doors Day
2020

SVERIGE
29 februari

Be för planeringen av Open Doors Day, en dag med fokus
på förföljda kristna, som är tänkt att äga rum hösten 2020.
Många viktiga beslut kring bland annat datum och tema
ska fattas under våren. Be om Guds ledning.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17
*Namnet har ändrats av säkerhetsskäl.
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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

