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Jesus känner
med barnen
”ÄRA ÅT GUD I HÖJDEN, OCH FRID PÅ JORDEN
BLAND MÄNNISKOR SOM HAN ÄLSKAR.”
LUKASEVANGELIET 2:14
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J

ulen närmar sig och
för mitt inre hör jag
julmusiken flöda,
förnimmer tända ljus
och godis i överflöd, även
jakten på julskinka, gran
och klappar. Jag tar emot
släktingar, eller åker kanske iväg för att fira jul. Det
är så lätt att ta för givet.
Men i år närmar vi
oss julens högtid på ett
annat sätt. Vi kan inte
springa omkring i olika
affärer, vi måste dra ner
på både resandet och antalet gäster till julbordet.
Det råder restriktioner.
För våra syskon som lever under förföljelse är
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detta inget nytt. De lever ständigt under olika
restriktioner.
Många av dem har
tvingats på flykt. Till
och med Jesus, alldeles
nyfödd, tvingas fly mitt
i natten efter att ängeln
talat till Josef att de måste ge sig av.
Jag tror att Jesus känner lite extra för de barn
som utsätts för förföljelse, Han om någon vet
vad de går igenom.
Låt oss be att dessa barn
dras närmare Jesus och
att de, mitt i de nya omständigheter de tvingas
leva i, får landa i Jesu
Nivå av förföljelse:

EXTREM

kärleksfulla armar. Be
för barn som växer upp,
att de hör Jesus stilla viskande mitt i stormen.
En Frälsare har blivit
född åt er, en som räddar, befriar, bevarar och
helar er.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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Unga i
förföljelse
1 december

VIETNAM

Open Doors samarbetspartners planerar att distribuera
ytterligare 16 500 exemplar av barnens bibel i år, utöver de
50 000 barnbiblar som tidigare har delats ut under 2020.
De nytryckta biblarna kommer att skickas till olika delar
av landet som julklapp till barnen. Precis som Kristi födelse kom med hopp till världen, så kommer också dessa
biblar att ge hopp genom evangeliet. Be att säkerhetsläget
och vädret gör det möjligt att dela ut biblarna.
1 Petrusbrevet 1:3-5

2 december

NORDKOREA

Be för barnen till kristna i Nordkorea. Ofta vet de inte om
att deras föräldrar är kristna. Risken att de råkar försäga
sig och avslöja sina föräldrar är för stor. Be att Herren ändå
gör det möjligt att ge tron vidare till nästa generation.
Filipperbrevet 4:6-7

3 december

CENTRALASIEN

Be för en kristen familj med muslimsk bakgrund, vars hus
sattes i brand av deras muslimska grannar. Grannarna
har varit väldigt arga på familjen sedan de blev kristna
och trakasserat dem på olika sätt. Tack och lov blev ingen
i familjen skadad i branden, men nu har de ingenstans att
bo. Be att Gud ser till att familjen får vad de behöver, ger
dem trygghet och stärker dem i deras tro.
4 Moseboken 6:24-26

4 december

INDIEN

Be för den kristne 18-åringen Nikhil*. Hans familj sparkade ut honom från hans hem, mitt under pågående pandemi, för att han hade blivit kristen. Tack och lov ordnade
hans pastor så att han kunde få bo i kyrkan, och Open
Doors lokala samarbetspartners har kunnat förse honom
med mat. Be att Gud fortsätter att sörja för Nikhils behov
och hjälper honom att slutföra sina studier. Be att han kan
stå stadigt i tron, trots alla utmaningar han har mött.
5 Moseboken 31:8
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5 december

NIGERIA

Tacka Gud för den orubbliga tron hos 17-åriga Leah
Sharibu, som kidnappades för snart tre år sedan. Enligt
uppgifter skulle hon ha blivit frisläppt om hon avsade
sig tron på Kristus, men hon vägrade göra det. Be att
Leah även i fortsättningen ska kunna stå stark i tron
och att Herren ska göra det möjligt för henne att återvända hem.
Psaltaren 4

6 december

BANGLADESH

Bijli* och hennes familj är några av ett fåtal kristna i sin
by i Bangladesh, i vilken de allra flesta annars är muslimer. De blir därför utfrysta, vilket är särskilt jobbigt
för tioåriga Bijli, som inte får vara med de andra barnen
och leka. Tacka Herren för hans verk i Bijlis familj. Be
att de trots isolering ska fortsätta att lita på honom. Be
att Bijli och hennes lillebror Mohon* inte ska känna sig
ensamma och övergivna.
Psaltaren 12:6-9

7 december

COLOMBIA

Pastorssonen Timoteo utsattes för några år sedan för
värvningsförsök från en gerillagrupp i Colombia. Hans
pappa insåg att Timoteo, som pastorsson, skulle kunna
utgöra en extra viktig måltavla för gruppen och skickade därför iväg sin son till ”Children’s center” för barn till
förföljda kristna. Timoteo har nu avslutat sin utbildning
där och ska påbörja högre studier. Be om Guds ledning
och att Timoteo ska bli använd på ett tydligt sätt.
Psaltaren 25:4-6

8 december

KINA

Be för alla kristna barn i Kina. Lagen säger att de inte får
gå till kyrkan eller delta i söndagsskolan förrän de har
fyllt 18 år. Be att kyrkan ska hitta nya vägar att innesluta
de unga i församlingsgemenskapen.
Matteusevangeliet 19:13-15

Nivå av förföljelse:

EXTREM
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LIBYEN
9 december

Be för en ung kvinna som försöker nå ut med evangeliet
till människor i Libyen. Be för hennes säkerhet och att
Guds vilja ska få ske i hennes liv och arbete.
Psaltaren 96

10 december

Be för de kristna immigranter från olika delar av Afrika
som bor och arbetar i Libyen. En del har varit i Libyen i flera decennier. Många lever under svåra förhållanden, ekonomiskt, andligt och säkerhetsmässigt. Be att Gud hjälper
dem att hålla ut.
1 Samuelsboken 2:8-9

11 december

Be för libyska kristna som lever utanför Libyen, men vill
nå ut med evangeliet till sitt hemland. Be att Gud genom
sin nåd ska låta deras arbete bära frukt.
Johannesevangeliet 15:1-10

12 december

Be för en ung kristen man som är under stor press. Hans
familj vill att han ska följa lokala seder och bruk och det
är svårt för honom att leva som kristen.
Psaltaren 31:1-8
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BURKINA FASO
13 december

En miljon människor lever som internflyktingar i Burkina Faso, nästan hälften av dem har drivits på flykt
bara i år. Denna plötsliga ökning beror framför allt på
fortsatta terrordåd från olika islamistiska grupper i
östra delen av landet. I år har torka och restriktioner
med anledning av coronapandemin ytterligare förvärrat situationen. Många burkinier svälter och en stor del
av dem är kristna. Be att evangeliet drabbar extremisterna och får dem att överlämna sina liv åt Kristus.
Psaltaren 31:20-25

14 december

Tidigare i år, innan spridningen av coronaviruset, besökte Open Doors lokala kontakter Burkina Faso för att
stötta och uppmuntra de kristna. Kyrkoledare från 14
olika områden i landet delade många berättelser om
trauma och flykt. Be om Guds nåd till kristna som har
tvingats fly. Be att Gud ger vishet och styrka till präster
och pastorer i kyrkor som har tagit emot människor i
nöd. Be att Gud ska fortsätta bygga sin
församling mitt i den tuffa situationen.
Johannesevangeliet 17:9-19

Nivå av förföljelse:

EXTREM
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SRI LANKA
15 december

Julen är den mest kända kristna högtiden i Sri Lanka.
Många kyrkor använder julen för att nå ut till sin omgivning med det glada budskapet om Jesus. Genom olika aktiviteter kan de bygga värdefulla relationer med samhället
runtomkring. Det är särskilt värdefullt för kyrkor som
lever isolerade i samhällen med stark buddhistisk dominans. Be för församlingarnas satsningar under julen.
Johannesevangeliet 1:1-13

16 december

Flera kyrkor, som finns där förföljelsen är som svårast,
fick kämpa mot förbud och administrativa hinder när de
skulle fira gudstjänster förra julen. Be att de i år ska kunna
samlas för att fira jul utan att bli stoppade. Be om vägledning och beskydd. Be också för dem som förföljer de kristna, att de ska lära känna Herren under julen.
Psaltaren 66:1-9

17 december

Open Doors har nyligen ordnat flera bönesamlingar för
att uppmuntra människor att be för den förföljda kyrkan. Be att fler människor i Sri Lanka blir medvetna om
de utmaningar som kristna bröder och systrar möter och
att de på så sätt blir motiverade att innesluta dem i sina
förböner.
Galaterbrevet 6:2

18 december

Coronapandemin har gjort många i Sri Lanka arbetslösa.
Både kristna och icke-kristna har haft svårt att försörja
sina familjer sedan pandemin bröt ut. En pastor från centrala Sri Lanka berättar: ”Vi försöker hålla hoppet uppe,
och folk ler, men i verkligheten står många människor
utan arbete”. Be att Gud ska ha omsorg om dem och ge
vägledning åt de kristna som är utan jobb mitt i dessa svåra tider.
Psaltaren 22:24-32

Nivå av förföljelse:

EXTREM
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TUNISIEN
19 december

Be för en kristen kvinna som lider i ett destruktivt äktenskap. Be om en långsiktig lösning på situationen. Be att
Herren ska ge henne frid i hjärtat, så att hon kan hålla ut
i denna svåra tid.
Psaltaren 6:3-11

20 december

Be för en ung man som har sparkats ut från sitt hem på
grund av sin tro. Be om en bra plats för honom att bo på.
Johannesevangeliet 14:27

21 december

Be för kyrkan i Tunisien som kämpar för att hålla kontakten med alla församlingsmedlemmar, mitt under rådande
restriktioner till följd av coronapandemin.
Filipperbrevet 4:19-20

22 december

Be för kristna som kämpar i familjer som inte förstår dem.
Under de senaste månaderna har många kastats ut från
sina hem på grund av att de är kristna.
Matteusevangeliet 10:32-39
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NEPAL
23 december

Fortsätt be för den nödhjälp som Open Doors lokala samarbetspartners bedriver. Be för alla ideella som ställer upp
i arbetet. Tack vare Open Doors understödjare har 1 300
familjer i Nepal fått livsviktig hjälp. Be om beskydd för
samarbetspartners och ideella som riskerar livet, när de
reser till kristna som på olika sätt har drabbats av pandemins konsekvenser. Be att hjälpen ska nå fram till de allra
mest utsatta.
Psaltaren 5:12-13

24 december

Julen är ingen helg i Nepal, och till följd av coronapandemin är det svårt för kristna att veta hur deras firande ska
kunna se ut i år. Trots det planerar man för aktiviteter
under julen. Olika kyrkor förbereder verksamhet för barn
och unga, och tänker dela ut julklappar i form av vinterkläder, filtar och presenter till barnen. Be att kyrkorna ska
kunna genomföra sina planer på ett öppet och säkert sätt.
Hebreerbrevet 13:20-21

25 december

Mycket av den verksamhet som Open Doors lokala samarbetspartners bedriver har satts på paus under pandemin.
Be att olika aktiviteter ska kunna återupptas med ny kraft
så fort situationen tillåter.
Efesierbrevet 5:16-17

26 december

Be för pastor Dhan Bahadur. Hans hus ligger i riskzonen
på grund av jordskred, som har orsakats av kraftiga regn.
Be att Gud beskyddar hans familj och hans hus. Be för alla
som har påverkats av regnet, om beskydd och att deras
grundläggande behov ska kunna tillgodoses.
Psaltaren 32:6-8

”HAR JAG INTE BEFALLT DIG ATT VARA
STARK OCH FRIMODIG? VAR INTE RÄDD
ELLER FÖRFÄRAD, FÖR HERREN DIN GUD
ÄR MED DIG VART ÄN DU GÅR.” JOSUA 1:9
Nivå av förföljelse:

EXTREM
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ALLVARLIG
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MELLANÖSTERN
27 december

En försändelse bestående av 14 lastpallar med tusentals
biblar, Nya testamenten och kristna böcker är på väg till
flera olika länder i Mellanöstern. En del av lasten är på väg
till länder där kristet material inte är tillåtet. Be att materialet ska komma fram till våra kristna bröder och systrar.
Psaltaren 20:5-8

28 december

Pandemin har gjort att rädsla och otrygghet har spridit
sig, vilket har gett upphov till många frågor om evig frälsning bland människor på den arabiska halvön. Många
har vänt sig till kristna vänner eller till kristna sidor på
internet för att hitta den sanning de söker, vilket har lett
till fler lärjungar. Be att de alltmer ska förstå att Jesus är
deras Herre och Frälsare. Be för dem som leder dessa nya
kristna lärjungar, så att de får ledning av den helige Ande
i allt de gör.
Uppenbarelseboken 3:20-22
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29 december

Medan kyrkan på den arabiska halvön växer, letar många
kristna med muslimsk bakgrund efter någon att gifta sig
med. De längtar efter att bilda familjer som älskar och ärar
Gud genom Jesus Kristus. Be att kristna som vill gifta sig
ska få kontakt med varandra och att kristna familjer som
ärar Hans namn ska bli allt fler på den arabiska halvön.
Predikaren 4:9-12

30 december

Radwan Muhammad i Syrien är en man i 40-årsåldern
som är kristen med muslimsk bakgrund. Nyligen kidnappades han av extremister i sin by och anklagades för hädelse. Radwan befaras nu befinna sig i livsfara. Be att Gud
ska skydda honom och att han ska bli frisläppt oskadd.
Psaltaren 141:8-10

Nivå av förföljelse:
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SVERIGE
31 december

Mitt i julfirande och lediga dagar har Open Doors en av
sina mest arbetsintensiva perioder, inför lanseringen av
World Watch List i mitten på januari. Be om vila, styrka
och kreativitet för personalen. Be även om Guds ledning i
arbetet med World Watch List 2021.
Psaltaren 23

Nivå av förföljelse:

EXTREM
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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
opendoorssverige.podbean.com

