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DÅ SADE JESUS: ”LÅT BARNEN KOMMA TILL MIG OCH HINDRA
DEM INTE, FÖR HIMMELRIKET TILLHÖR SÅDANA SOM DE.”
MATTEUSEVANGELIET 19:14
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J

ag vill rikta ett stort
tack till dig som öppnat ditt hjärta för världens förföljda kristna! Det
är verkligen storartat att
närmare 10 000 bedjare
tar emot denna bönekalender varje månad här i
Sverige och är med och ber
på detta sätt!
Men kanske att någon
tänker: ”Vad spelar det för
roll om just jag ber?” Då
vill jag påminna dig om
att: ”Den rättfärdiges bön
har stor kraft och verkan”
(Jak. 5:16). Du är indragen
i en helig tjänst och del av
en ”bönearmé”, till stöd för
den förföljda kyrkan! Likt

BÖNEKALENDER
BÖNEKALENDER
| JANUARI
| DECEMBER
2021 2020

www.open-doors.se

Aron är du med och lyfter
armarna på Mose så att
fienden kan besegras (2
Mos. 17:8–13).
Tänk vilken kraft och verkan som alla dessa bedjare åstadkommer i den
andliga världen! Vi vet att
ingen enskild bön som
man ber med ett uppriktigt hjärta förblir obesvarad. Vad ska då inte hända
när 10 000 böner samlas i
en och samma böneskål!
I slutet av förra året ringde vi upp ett antal av dessa
bönevänner och understödjare. Vi ville förmedla
en uppmuntran under
Nivå av förföljelse:

EXTREM

pågående pandemi och
samtidigt tacka för engagemang och förbönsstöd.
Men det blev snarare så
att det var personen som
blev uppringd som uttryckte tacksamhet över
förmånen att få vara med
i bön och stöd på detta
sätt! Ja, du är en del av något stort!
Tack för din trofasthet!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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COLOMBIA

Tacka Herren för att Daniela, Sebastian och deras mamma Alba kunde vara fyra veckor på Open Doors barncenter i Colombia, efter att Plinio, barnens pappa och Albas
make, hade mördats. Be att Gud ska bära familjen genom
denna svåra tid och att Alba ska kunna ta hand om sina
barn, så att de växer upp till trogna tjänare i Guds rike.
2 Moseboken 15:2-3

2 januari

NORDKOREA

Open Doors producerar radioprogram som inte nämner
Gud, Jesus eller Bibeln, för att nordkoreanska föräldrar
ska kunna ge en biblisk undervisning till sina barn. Be
att Herren hjälper oss att göra detta på ett säkert och effektivt sätt.
Jesaja 55:10-11

3 januari

1 Korinthierbrevet 15:57-58

COLOMBIA

Tacka Herren för att Abnober från Colombia räddats
ifrån narkotikamissbruk. Be att han får tjäna Gud med
hela sitt liv.
Efesierbrevet 5:8-10

5 januari

BUDDHISTISKA LÄNDER

Be för kristna barn som bara har möjlighet att gå i en
buddhistisk skola. Be att barnen inte tvingas att delta i
buddhistiska ritualer, utan att de får växa upp och bli
starka i den kristna tron.
Psalm 86:6-11

7 januari

ETIOPIEN

Under 2019 blev Dari, nio år, och hennes familj kristna,
vilket väckte motstånd i deras by där de flesta är animister och muslimer. En dag när Dari tog hand om familjens
boskap kom en pojke och förgrep sig sexuellt på henne.
Byborna hörde Daris skrik och kom springande för att
hjälpa henne. Pojken greps och en polisanmälan gjordes.
Be att Herren helar Dari. Be även att gärningsmannen
döms och att byborna ska möta Jesus.
Psalm 4

INTERNATIONELLT

Be att Herren gör det möjligt för Open Doors att på ett
bra sätt anordna barnläger i muslimska, buddhistiska
och hinduiska länder.

4 januari

6 januari

8 januari

ETIOPIEN

Förra året konverterade nittonåriga Abdu * från islam till
kristendom. När hans far fick veta det rapporterade han
det till moskéns ledare. En grupp militanta muslimer
gick till familjens hus och hotade att döda Abdu. Han är
nu i säkerhet i en annan stad. Tacka Herren för Abdus
lydnad och tro. Be att Abdu ska växa i kunskap om Bibeln, så att han kan nå dem som förföljer honom. Be att
Abdu ska hitta en kristen gemenskap.
Romarbrevet 8:28-31

MUSLIMSKA LÄNDER

Be för kristna barn i muslimska länder. I till exempel
Egypten tvingas de ibland sitta längst bak i klassrummet
och får sämre betyg än vad de förtjänar. Be att Gud ger
dem styrka och kristna kompisar.

TA PÅ ER MITT OK OCH LÄR AV MIG, FÖR JAG ÄR MILD
OCH ÖDMJUK I HJÄRTAT. DÅ SKA NI FINNA RO FÖR ERA
SJÄLAR, FÖR MITT OK ÄR MILT OCH MIN BÖRDA ÄR LÄTT.

Psalm 10:17

MATTEUSEVANGELIET 11:29-30
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1 januari
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BANGLADESH

SVERIGE

9 januari

I januari har Open Doors lokala samarbetspartner planerat en andlig retreat för uppbyggelse och inspiration inför det nya året. Be att Gud gör Bangladesh mottagligt för
evangeliet och att de kristna förbereder sig genom tid med
Gud. Be att människor inte längre ska behöva oroa sig för
covid-19 under 2021.

13 januari

I dag släpps World Watch List 2021. Be att listan ska få stort
genomslag i Sverige, både inom och utanför kyrkorna. Be
att listan ska hjälpa människor att få upp ögonen för hur
situationen ser ut för många kristna runt om i världen.
Hebreerbrevet 13:20-21

2 Krönikeboken 6:40

10 januari

En träningsskola kommer att anordnas under januari,
med runt 200 deltagare från olika delar av landet. Bland
deltagarna kommer några att väljas ut för att utbildas och
bli lärare i läs- och skrivkunskap. Be för säkerhet, beskydd
och hälsa. Be också för ledning i valet av kandidater.
Filipperbrevet 2:13

11 januari

Sedan mars 2020 är alla skolor och universitet stängda.
Bangladesh skolår börjar i januari och pågår till slutet av
december, men på grund av covid-19 är det fortfarande
osäkert om undervisningen kommer att starta i januari
2021. Be att all utbildning kan börja igen i januari 2021.
Jakobsbrevet 5:16 b

12 januari

Be för känslomässig och fysisk återhämtning för alla som
under 2020 drabbades av covid-19, cyklonen Amphan eller de fruktansvärda översvämningarna. Be att kyrkan får
vara Guds händer och fötter i att betjäna andra.
2 Korinthierbrevet 9:8-10
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IRAK

TURKIET

14 januari

Trots att Irak är ett rikt land lever många människor i
fattigdom. Be att de styrande ska få vishet och göra gott
mot befolkningen. Be om stabilitet i landet så att folket i
Irak fullt ut ska kunna använda de gåvor som Gud har gett
dem. Be för en positiv förändring som håller i sig.
1 Timotheosbrevet 6:17-19

15 januari

Be att de traditionella kyrkorna och de nystartade kyrkorna ska kunna existera sida vid sida och vara till välsignelse för varandra, så att Jesu namn blir ärat.
Filipperbrevet 2:1-11

16 januari

Irak har som land skadats på flera sätt och får aldrig riktigt en chans att komma igen. Be att människor i Irak ska
vända sig till den ende sanne Guden och erkänna honom
som Herre, och att det ska bli till välsignelse för landet.
Jesaja 58:7-12

17 januari

Be att kyrkans ledare ska vara enade, älska varandra av
hela hjärtat och leva efter Jesu Kristi evangelium. Be att
kyrkan inte bara blir en fysisk kyrkobyggnad, utan också
något som får ledas av hur den helige Ande vill arbeta
genom de kristna i landet. Be att Guds Ord ska tala till
människors hjärtan och ge tröst.

18 januari

Be för flyktingar som befinner sig i Turkiet, särskilt kristna
med muslimsk bakgrund. Vissa är nyanlända, men många
har befunnit sig i Turkiet under lång tid. De förhörs av den
lokala polisen, som avgör om de uppfyller kraven för flyktingstatus. För dessa muslimska poliser är ”att ha blivit
kristen” inte ett relevant flyktingskäl, utan flyktingarna
uppmanas då att konvertera tillbaka till islam. Be om en
lösning på problemet.
Habackuk 3:2

19 januari

Kristna utgör ingen specifik måltavla för den turkiska
regeringen, men den starka religiösa nationalismen i
Turkiet lämnar nästan inget utrymme för kristna att förkunna ett alternativt budskap. Be att kristna får frihet
att dela sin tro.
Jesaja 52:7

VAD SKA VI NU SÄGA OM DETTA?
OM GUD ÄR FÖR OSS, VEM KAN DÅ VARA EMOT OSS?
HAN SOM INTE SKONADE SIN EGEN SON UTAN UTLÄMNADE
HONOM FÖR OSS ALLA, HUR SKULLE HAN KUNNA ANNAT
ÄN ATT OCKSÅ SKÄNKA OSS ALLT MED HONOM?
ROMARBREVET 8:31-32

Filipperbrevet 1:9-11
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KENYA
20 januari

John och Mary* är kristna med muslimsk bakgrund. Efter
sin omvändelse började paret evangelisera och öppnade
sitt hem för tillbedjan av Herren. Detta ledde till att de nu
hotas av sina muslimska grannar och riskerar att förlora den mark som paret har fått i arv. Be att Herren ska
beskydda John, Mary och de fyra barnen. Be att John och
Mary får vara salt och ljus i sin by och att deras exempel
ska leda till att omgivningen lär känna Jesus.
Matteusevangeliet 5:14-16

21 januari

Jemima* blev kristen efter att hon hade flyttat hemifrån för att börja studera. Hon går till en liten kyrka
som bara har 20 medlemmar, varav 5 med muslimsk
bakgrund. Jemima är en utav dem. När hennes familj fick
reda på att hon hade konverterat och blivit kristen, hotade
de att gifta bort henne med en muslimsk man som skulle
låsa in henne. Tacka Herren för Jemimas modiga tro. Be
att Jemima kan avsluta sina studier och att den kristna gemenskapen ska växa och ge henne stöd.
Hebreerbevet 10:35-36

22 januari

Lokho och hennes familj blev kristna under 2019. De är de
enda kristna i sin by, där majoriteten är muslimer. Familjen vägrar att följa islam eller offra till den traditionella religionens andar. När Lokho väntade barn och skulle föda
gick hennes man runt i byn och letade efter en barnmorska, men alla vägrade att hjälpa dem och Lokho fick föda
pojken på egen hand. Be för familjen, som lever isolerade.
Psaltaren 7:10-11

Foto: GIUSI-BORRASI - Unsplash

23 januari
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En kväll när församlingsledaren Gikundi stängde sin
butik, passerade han en grupp unga muslimska män. De
skrek: ”Otrogna ska inte bo här” och attackerade honom
med klubbor och en kniv. Gikundi tvingades uppsöka
sjukhus och polisanmälde sedan misshandeln. Han är
rädd för att hans liv är i fara och funderar på att flytta. Be
att Herren ska beskydda Gikundi och hans familj. Be för
familjens försörjning.
Psaltaren 9:10-11
Nivå av förföljelse:
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SYRIEN

ARMENIEN / AZERBAJDZJAN

24 januari

Be att den ekonomiska krisen i Syrien ska få ett slut. En
stor del av befolkningen lever i fattigdom, samtidigt som
levnadskostnaderna ökar. Be att regeringen ska vidta konkreta åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen, innan människor dör av svält.
Psaltaren 111

28 januari

I skrivande stund har eldupphör utlysts mellan Armenien
och Azerbajdzjan, efter flera veckors strider om den omstridda regionen Nagorno-Karabach, strider som har tagit
hundratals liv. En kurdisk kontakt berättar att flera familjer som tillhör en liten husförsamling fick fly bombningarna i området. Be för den drabbade husförsamlingen.
Psaltaren 9

25 januari

Coronapandemin verkar vara helt bortglömd i Syrien.
Människor lever som om det inte finns något virus, trots
att spridningen ökar. Be att Gud ska gripa in och stoppa
pandemin i landet. Be för människorna som saknar kunskap. Be att regeringen ska ta ansvar.
Ordspråksboken 8:1-9

29 januari

Kristna från flera olika kyrkofamiljer har dödats i striderna.
Azerbajdzjanska kristna med muslimsk bakgrund, armeniska kristna från både traditionella och nyare kyrkor samt
kurdiska kristna med yazidisk bakgrund har alla drabbats
av kriget. Be om Guds omsorg för familjerna som sörjer.
2 Korinthierbrevet 1:3-5

26 januari

Stäm in i denna bön för Syrien: ”Herre Jesus, dina efterföljare har varit tvungna att verkligen söka dig under det
svåra året 2020. Uppenbara dig ännu tydligare för dem
under 2021. Hjälp dina lärjungar att se att du har gått före
dem och låt dem känna att du håller dem i handen och
vägleder dem.” Under de nuvarande omständigheterna är
det en stor utmaning för kristna att vara hoppfulla.

30 januari

Kolosserbrevet 1:9-20

Psaltaren 10

27 januari

31 januari

1 Petrusbrevet 1: 15-25

Jesaja 9:2-7

Be att kristna i Syrien får vara sanna fredsskapare och att
de hör Herrens röst. Be att de får mod att ställa sig till förfogande för Gud.
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En av de kristna kurderna med muslimsk bakgrund i
Nagorno-Karabach är ledare för en husförsamling. Han
tvingas att köra soldater in och ut ur striderna. Flera kristna bröder har dödats på grund av konflikten. Be för de
kristnas säkerhet i området. Be om beskydd och uthållighet för de små kurdiska husförsamlingarna.

Be om fred i regionen, om vishet för ledarna i Armenien
och Azerbajdzjan och för beskydd av våra bröder och systrar i båda länderna.

Nivå av förföljelse:
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I ATTACKERNA DRABBAS ÄVEN B ARNEN

I

slutet av november fick vi nyheter från Indien. En
grupp kristna familjer i en by i delstaten Odisha hade
attackerats. Hundratals människor, enligt uppgifter
hinduextremister, hade stormat familjernas hem eftersom de vill använda marken till att bygga ett tempel på.
Gärningsmännen var beväpnade med knivar och påkar
och många kristna skadades i attacken.
När familjer attackeras drabbas även barnen. Mitt i
kaoset finns de och får se sitt hem, för de allra flesta den
tryggaste platsen, angripet. Barnen påverkas minst lika
mycket som de vuxna, trots att de kanske inte befinner
sig i konfliktens centrum.
Vi vill hjälpa barn som lever i förföljelse. Vi vill att de,
precis som deras föräldrar, ska känna sig inneslutna i
förbön när stormarna rasar. Och vi vill göra vad vi kan
för att visa omsorg om våra syskon, till exempel genom
nödhjälp och hjälp att återuppbygga förstörda hem och

kyrkor. Genom ditt stöd behöver förföljda kristna runt
om i världen inte stå ensamma, oavsett om de är barn
eller vuxna. Tack och Gud välsigne dig!
Hälsningar:

14
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Skul
över

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Drottninggatan 60
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 22 Örebro

David Nordlander

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping

Swisha din gåva på
9008913
Märk: Sydsudan

Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54

Samuel
Bälters
dr
Anders
Korsw
bara en
av
många
Direktor, CEO
Varje dag ﬂyger vi
liten har betydels
frontlinjen.
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Jag vill stödja mina förföljda syskon!

Betalningsavsändare

#

Belopp kronor

öre

Betalningsmottagare

MAF Sverige

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

INBETALNING/GIRERING A

AVI
Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

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

Min julgåva 2009

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

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

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Betalningsmottagare

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

Tack för din gå

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:

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

Betalningsavsändare

y
y
y
y

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

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

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

#

BG 130 spec 32247 apr 09

OCR

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
opendoorssverige.podbean.com

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

MAF Sweden

Open Doors Sverige

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
2021
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!
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