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I bönens värld
är allting möjligt!
JESUS SÅG PÅ DEM OCH SADE:
”FÖR MÄNNISKOR ÄR DET OMÖJLIGT,
MEN FÖR GUD ÄR ALLTING MÖJLIGT.”
MATTEUSEVANGELIET 19:26

Open Doors är en internationell missionsorganisation,
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inte bunden till något samfund
eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den
förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den
hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den
fria kyrkan.
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et senaste året
har inneburit stora begränsningar.
Nyhetsrapporteringen
skapar lätt oro och uppgivenhet. Hur ska läget i
världen kunna förändras
när den ena situationen
efter den andra ser så
omöjlig ut?
Pandemin har gjort
sig påmind. Den har
hållit världen i ett hårt
grepp och till och med
använts som ett vapen
för att förvärra situationen för många förföljda
kristna.
Men jag, som kristen,
har också fått vapen att
strida med. Jag kan vara

LEDARE

med och förändra situationer genom ord i bön.
Liksom Gud skapade genom orden har han bjudit in mig att tala ut förändring. När jag däremot
säger att någonting är
omöjligt räknar jag inte
med Gud.
Den viktigaste resurs
Gud har gett mig, och oss,
är våra ord. När Gud talade skapades världen. När
vi talar ut ord, i bön, sker
någonting i den andliga
dimensionen som kan
förflytta berg. Det som är
höljt i dunkel får en tydligare gestalt och formas
när vi talar ut våra böner
och lämnar över dem till

Jesus – möjliggöraren.
Låt oss tillsammans be
med inställningen att allt
är möjligt när vi räknar
med Gud. Hans är äran i
evigheters evighet. Amen!

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige

WWW.OPEN-DOORS.SE
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NORDKOREA
1 februari

Den 12 februari firas det koreanska nyåret, som baseras
på samma kalender som det kinesiska nyåret. Människor
äter traditionella koreanska rätter tillsammans med släktingar. Samtidigt är det den svåraste tiden på året för
många. Maten är ofta slut och vädret är som kallast. Be
för nordkoreanska kristna när de samlas för att fira, genom att tillbe och ta del av Guds ord. Be för året som ligger
framför dem.
Matteusevangeliet 18:18-20

2 februari

En annan viktig högtid infaller den 16 februari, då landets
andre ledare Kim Jong-il uppmärksammas. Bland annat
väljer partiet ut människor som får buga inför statyer av
landets ledare. Be att nordkoreanska kristna ska kunna
hålla fast vid sin tro på Jesus Kristus, den ende sanne ledaren. Be att deras böner ska leda till en väckelse för hela
landet.
Daniel 3:8-28

3 februari

Be för Open Doors verksamhet i Kina, där nordkoreanska
kristna får lärjungaträning. Be för deras förberedelse inför att återvända till sitt hemland och sprida Guds ljus. Be
för dem som undervisar nordkoreanska kristna i Kina.
Matteusevangeliet 19:29-30

4 februari

Dae-bok* är en äldre nordkoreansk man, vars föräldrar
blev kristna i början av 1900-talet. Tack vare det har han
fått med sig en tro på Jesus, trots allvarlig förföljelse mot
kristna. Be för Dae-bok och andra hemligt kristna i Nordkorea. Be om den helige Andes ledning för dem som vill
dela sin tro med sin familj.
Matteusevangeliet 28:18-20
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AFGHANISTAN
5 februari

Konvertiter med muslimsk bakgrund pressas av sin omgivning att ge upp sin kristna tro, vilket gör det mycket
svårt att berätta att man är kristen. Be om mod och beskydd för kristna i Afghanistan.
Matteusevangeliet 5:3-12

6 februari

Kristna undviker att ha kristen litteratur och biblar hemma. Det finns alltid en risk att deras hem blir genomsökta,
speciellt i talibankontrollerade områden. I dessa områden
riskerar man även att få sin mobiltelefon genomsökt. Be
att kristna trots det ska kunna ta del av Guds ord och få
undervisning om Bibeln.
Psaltaren 16

7 februari

I Afghanistan är familje- och klanidentiteten mycket viktigare än nationsidentiteten. Att stå fast vid beslut, som gör
att man avviker från familjen eller klanens sätt att göra
och tänka, ses som förräderi. Detta gäller oavsett vilka
avvikelser det handlar om, men kristen tro i synnerhet
ses som något västerländskt som hotar afghansk kultur.
Be för kristna, som står i den här konflikten gentemot sin
släkt.
Matteusevangeliet 10:32-39

8 februari

En orsak till förföljelse mot kristna i Afghanistan är korruption och ett svagt rättssamhälle. När kristna utsätts
för, eller tar ställning mot brott, kommer ingen att skydda
dem. Lokala tjänstemän gör vad de kan för att tjäna extra
pengar, till exempel genom att ta mutor för att titta bort
när lagen inte följs. Det innebär bland annat att kristna
blir något som tjänstemän kan göra affärer på. Be för
kristna som hotas på grund av korruptionen.
Matteusevangeliet 11:28-30
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NIGERIA
9 februari

Be för 20-årige Victor, som i november överlevde en attack
från Fulani-män. Victor skottskadades så allvarligt i ena
benet att han fick amputera det. När Open Doors besökte
honom på sjukhuset, var han mycket orolig för hur han
ska kunna försörja sig och sin mamma, som är änka. Be
att Gud ska möta Victor i ångesten. Be om Guds ledning
och omsorg när det gäller familjens framtid.
Johannesevangeliet 14:26-27

10 februari

I slutet av 2020 mördades en byledare utanför sitt hem en
kväll, efter att han hade lurats ut genom ett telefonsamtal.
Mannen hade tidigare stått upp för kristnas rättigheter i
området och hotades flera gånger innan mordet. Be om
omsorg och frid för mannens hustru och parets son. Be
att många fler kristna ledare i området ska få mod att stå
upp för sin tro.
Malaki 3:17-18

11 februari

Be för Abigail, som förlorade sin make när hennes by attackerades av Fulani-män. Efter attacken hamnade Abigail i ett flyktingläger med sin lilla dotter. Så småningom
kunde de återvända till sin by, efter att ha fått hjälp med
bland annat matpaket. Tacka Gud för hans omsorg om
Abigail, mitt i svåra omständigheter. Be om beskydd för
familjen, då risken för attacker i området fortfarande är
stor.
Malaki 4:2

12 februari

Be för kyrkan i Nigeria. Be om styrka att kunna hålla
fast vid tron. Be om hjälp att kunna hantera de svåra omständigheterna, på ett sätt som ger Kristus äran. Be att
evangeliet ska förkunnas.
Psaltaren 31
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INDIEN
13 februari

Pastor Markus* och några andra kristna trakasserades
och misshandlades av en grupp extremister, som ville att
de skulle ge upp sin tro. Misshandeln fortsatte sedan på
polisstationen, där de anklagades för att tvångskonvertera människor. När Markus och de andra kristna ville göra
en polisanmälan mot extremisterna, vägrade polisen att
ta emot den. Be om uthållighet och beskydd för gruppen.
Psaltaren 17

14 februari

Be för pastorssonen Divyam*, som sitter häktad, oskyldigt
anklagad för mord. Be om beskydd över Divyam och hans
familj. Be att Gud ska gripa in i situationen och att Divyam
ska bli frisläppt.
Psaltaren 18:1-7

15 februari

Be för Sakina och hennes man. På grund av deras kristna
tro förstörde polis och hinduextremister familjens hus.
Sakina och hennes familj möter fortsatt motstånd från
andra bybor. Be om Guds beskydd och hjälp med att klara
av vardagen.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17

16 februari

Be för den politiska situationen i Indien, som är orolig.
Extremistgrupper sprider hat, i synnerhet mot kristna. Be
att Gud ska stoppa extremisternas verksamhet och att han
ska uppenbara sig för dem. Be att de ska få möta Herrens
kärlek.
1 Krönikeboken 16:23-36
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SOMALIA
17 februari

Av befolkningen i Somalia beräknas mer än 99 procent
vara muslimer. I samhällets ögon förväntas du som somalier också vara muslim och islam är landets statsreligion.
Be att Herren fortsätter bygga sin kyrka i landet, trots
dessa förutsättningar.
Jesaja 42:1-12

18 februari

Den kristna gemenskapen i Somalia är liten och ständigt
under attack. Be om fler arbetare till skörden. Be om vishet
för kristna att hitta möjligheter att nå ut med Guds kärlek.
Uppenbarelseboken 3:8

19 februari

Faith*, 18 år gammal, har valt att följa Kristus trots att det
är förenat med stora risker i Somalia. Hennes närmaste
familj försöker förhindra att släkten får reda på något,
samtidigt som de pressar Faith att ge upp sin tro. För att
försöka vinna tid och bli klar med sina studier säger Faith
att hon studerar både kristendom och islam i sin jakt på
sanning. Tacka Gud för Faiths mod. Be att hennes familj
ska inspireras till att söka sanningen i Bibeln.
Romarbrevet 8:28-39
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KINA
20 februari

Ammar* är kristen med muslimsk bakgrund. Han lider av
ledvärk efter en tid i fängelse. Hans son har nu fått en cancerdiagnos och Ammar måste jobba extra för att ha råd
med sonens sjukvård. Be om ett helande för Ammars son.
Be att hela familjen fylls av Herrens kärlek och närvaro.
Psaltaren 121

21 februari

Be att kristna i Kina ska kunna stå starka i sin tro, trots
allt hårdare restriktioner. Be att kristna ungdomar ska få
en fördjupad tro på Jesus mitt i en materialistisk tillvaro.
Matteusevangeliet 16:24-27

22 februari

Elsie* är konvertit från muslimsk bakgrund i nordvästra
Kina. Hennes man accepterade inte att hon och sonen blev
kristna och misshandlade dem. När maken hamnade i
fängelse, sparkade hans släkt ut Elsie och sonen från hemmet. Den svåra situationen påverkade Elsies tro mycket.
Be för Elsie i de utmaningar hon står i. Be om Guds omsorg, glädje och hjälp att kunna förlåta.
Psaltaren 140

23 februari

Herman* är en ung pastor som leder ett missionsteam i
sydvästra Kina där många buddhister och animister bor.
Teamet känner inte till några andra kristna i området och
känner sig som får bland vargar. Be om vishet, strategier
och enhet. Be att den helige Ande ska tala till omgivningen
och att det ska uppstå en längtan efter evangeliet.
Johannesevangeliet 14:26-27
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MELLANÖSTERN
24 februari

Tacka Gud för digital undervisning för kristna i Nordafrika. Be att undervisningen ska få deltagarna att växa i
lärjungaskap, speciellt när det gäller kristna som är nya
i tron. Be att de som deltar i sin tur kan uppmuntra och
hjälpa andra att växa i tron.
2 Korinthierbrevet 1:3-5

25 februari

Det blir allt svårare för människor i Irak att få ett arbete, hålla hoppet vid liv och kunna se en framtid i landet.
Många som har möjlighet väljer att lämna Irak. Be om
framtidstro för kristna irakier, speciellt för de unga.
Jeremia 29:11-13

26 februari

Be för kristna på Arabiska halvön. En lokal kontakt berättar att hon är sliten och kämpar för att motivera sig själv
i sin tjänst. Hon har haft problem med hälsan en tid som,
i kombination med osäkerhet på grund av coronapandemin, har tagit hårt. Be om uppmuntran för henne och för
andra kristna som kämpar i området.
4 Moseboken 6:24-26

27 februari

Khawlanfolket i södra Saudiarabien och norra Jemen har
länge levt som ett isolerat bergsfolk, med en stark tro på
olika andemakter. De senaste decennierna har kontakten
med omvärlden ökat. Tacka Gud för tre kristna i området.
Be om mod och vishet när de delar sin tro. Be att Gud ska
tala till Khawlanfolket genom drömmar och visioner.
1 Korinthierbrevet 15:57-58
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SVERIGE
28 februari

Det är nu snart ett år sedan församlingar och gudstjänstliv i Sverige började påverkas av den växande coronapandemin. För Open Doors del har det bland annat inneburit
betydligt färre tillfällen att besöka olika möten för att berätta om kristna som förföljs för sin tro. Be att Open Doors
ska hitta nya vägar att nå människors hjärtan med budskapet om våra förföljda syskon.
Johannesevangeliet 14:27

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG

15

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

