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Ljusets högtid är i antågande. Juleljus ska
glimra och gnistra och
lysa upp i mörkret, det
är ljusets uppgift. Ljuset har också makten att
driva bort och skingra
mörkret.
Julen är en högtid då vi
samlar familj och vänner. Det är en tid av gemenskap, kärlek och
generositet. Det är precis
vad pastor Abdalla och
kyrkan i Syrien gör. De
samlar människor, men
inte bara de som tillhör
den närmsta familjen,
utan alla de som är i nöd
och som inte har någon
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annan att gå till. Det är
de mest utsatta som är
kvar i landet. Pastor Abdalla har själv valt att
stanna kvar under kriget
och vara Guds utsträckta
hand, som med närvaro,
generositet och kärlek
lyser i en annars så mörk
och desperat tillvaro.
Våra böner ger dem kraft
att fortsätta göra det Jesus själv skulle ha gjort.
Vi på Open Doors vill
tacka dig för att du troget
finns med i bön och vill
vara bönepartner med
oss. Låt oss be att julen
ska få bli den ljusa högtid
den var ämnad till att bli

när ljusets Herre kom till
världen.
Tillsammans håller vi bönens låga brinnande.
”Ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det.”
Joh 1:5

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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SYRIEN
1 december

Kriget som startade i Syrien för sju år sedan påverkar fortfarande hela omvärlden, inte bara dess grannländer som
tagit emot en stor mängd syriska flyktingar. Flera länder
är också, på olika sätt, inblandade i själva kriget. Be att
detta långdragna krig får ett slut, och att syrier på nytt
kan bygga upp en vardag i sitt hemland.
Psalm 5:12-13

2 december

Be för kyrkan i Syrien. Be om styrka att fortsätta sprida
kristna värderingar och stå upp för sanningen i Jesus Kristus, utan att ge efter för världens normer och värderingar.
Psalm 1:1-3

3 december

Tacka Herren för att så många studenter, trots kriget, har
kunnat fortsätta sina studier. Be för de skolor och utbildningar som finns i Syrien, och för landets rektorer och lärare. Be att de ska föra vidare kunskap och sann vishet till
nya generationer.
Ordspråksboken 2:1-15

4 december

Som i de flesta krig är det gamla, sjuka, funktionsnedsatta
och ensamstående mammor som drabbas allra värst. Behoven är stora. De har ingen möjlighet att arbeta och tjäna
ihop till sitt levebröd. Dessa familjer är även fortsatt helt
beroende av den hjälp kyrkorna kan ge. Be att Gud fortsätter att röra vid människors hjärtan, så att de vill stödja
dessa mycket utsatta familjer ekonomiskt.
Jesaja 58:7-12
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IRAK
5 december

Under 2014 drev Islamiska Staten bort många kristna från
sina hem. Nu, under 2017 och 2018, har många kristna
återvänt till sina städer och hus. Be att julfirandet i deras
hemförsamlingar blir till stor glädje och uppmuntran. Be
också att icke-kristna får upp ögonen för det hopp som
finns i Jesus.
Lukasevangeliet 4:18-19

6 december

Tacka Gud för de hus som återställts på Nineveslätten.
Återuppbyggnaden av infrastrukturen går dessvärre långsamt. Be att det investeras i infrastrukturen så att den lokala ekonomin stimuleras och kan blomstra igen.
Filipperbrevet 4:6-7

7 december

En av utmaningarna för de kristna som återvänder till Nineveslätten är bristen på jobb. Be att vår lokala samarbetspartner och kyrkorna får kreativa idéer att starta nya företag som kan erbjuda många människor arbete. Be också
att kyrkorna kan motivera de unga att stanna kvar i sina
städer och byar.
Jesaja 57:15

8 december

Be för de små församlingarna i landet som består av kristna med muslimsk bakgrund. Be om enhet och om goda
relationer med andra kyrkor.
Johannesevangeliet 13:34-35
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ISRAEL / PALESTINSKA OMRÅDEN
9 december

I Israel och de palestinska områdena finns många stora
religioner representerade: islam, judendom, den drusiska
religionen och kristendomen. Be för våra bröder och systrar med olika religiös bakgrund som har tagit emot Jesus
Kristus som sin Herre. Be att de får kraft att möta de svåra och utmanande omständigheter de står inför. Be att de
kan stå fasta i tron och lita på Gud i sitt dagliga liv.
Kolosserbrevet 2:6-7

10 december

De kristna i Gaza utsätts dagligen för svårigheter. Be att
de sätter sin tro och sitt hopp till Kristus, speciellt under
julen. Be att ledare upplever att Guds frid och nåd är en
källa till hopp och välsignelse för folket.
Kolosserbrevet 3:12-17

11 december

Flera palestinska par har tvingats lämna sina hem på
grund av visumproblem. Be att de får positiva svar från
myndigheterna i sina ärenden, så att de kan leva och bo
på Västbanken.
Psalm 4:2

12 december

Över hela Israel och de palestinska områdena går debattens vågor höga och bristen på enhet bland människor är
påtaglig. Orsaken återfinns bland annat i olika åsikter om
landet som sådant, men också i teologiska frågor och frågor som rör religionstillhörighet. Det är alltid stort när vi
mitt i detta får ta del av vittnesbörd om återförening och
försoning. Tacka Gud för den glädjerika utveckling på detta område som vi kunnat se.
Efesierbrevet 2:11-18
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ARABISKA HALVÖN
13 december

Be om trygghet och säkerhet för de kristna i regionen, där
islam är den dominerande religionen. Be att de kristna får
leva i harmoni, att Herren ger dem styrka, tålamod och
vishet när de behöver bära varandra mitt i svårigheterna.
Be för dem som förföljs för sin tro. Be att de blir vittnen
som visar på Jesus, och att deras förföljare omvänder sig.
Psalm 17:2-9

14 december

Be för broder Mansur* som besöker församlingar för att
uppmuntra och stötta andra kristna. Be Gud stötta honom
i hans arbete med att hjälpa andra med deras problem. Be
att Mansur får bli till välsignelse för de familjer som han
besöker genom att komma med kärlekens Ande, enhet
och frid till var och en av dem. Be att Herren leder honom
och att han får tala Guds Ord.
Psalm 40:9-12

15 december

Be för de kristna i Jemen, att de ska vara väl förberedda att
kunna återuppbygga sitt land när kriget väl slutar. Herren kan förvandla svårigheter till erfarenheter som kan
bli till nytta. Be om läkedom till landet och om styrka till
de kristna, så att de medverkar till utbredandet av Guds
rike i Jemen.
Psalm 37:3-6

8

BÖNEKALENDER | DECEMBER 2018

ALGERIET
16 december

Sedan november förra året har flera kyrkor i Algeriet
stängts. Tre av dem har tillåtits öppna igen, men många
är fortfarande stängda. Be för de kristna som tillhör dessa
kyrkor. De har ofta ingen närliggande kyrka att gå till.
Hebreerbrevet 12:2-3

17 december

Be om styrka för de kristna som blivit fängslade på orättfärdiga grunder. Be också för deras nära och kära, familjer
och vänner, som alla drabbas hårt av situationen. Rädslan
och osäkerheten är ofta svår och traumatisk för dem.
Psalm 10:14,17-18

18 december

Be för julfirandet i de olika kyrkorna i Algeriet. Under
2018 har de kristna i landet fått utstå stor press. Be att
julens gudstjänster kan få firas i glädje och att det får bli
en välsignad jultid. Be för säkerheten runt församlingar,
kyrkobyggnader och att 2019 ska bli ett ljusare år för kyrkorna här.
Johannesevangeliet 1:5
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MALAYSIA
19 december

Julen är ett utmärkt tillfälle för de kristna att dela Jesu kärlek, död och uppståndelse med dem som aldrig fått höra
evangeliet tidigare. Be att kyrkan ska kunna utrusta de
kristna att dela tron med vishet och frimodighet, särskilt
när kristna möter folkgrupper som de inte nått tidigare.
Jesaja 52:7,10

20 december

Be att de som är kristna i hemlighet ska kunna fira jul med
andra troende som de kan lita på. Be att de får möjlighet
att visa varandra kärlek och omtanke, och att de ska kunna sporra varandra att stå fasta i tron på Kristus trots att
de saknar frihet att leva ut sin tro.
1 Johannesbrevet 3:16-24

MEN ÄNGELN SADE: ”VAR INTE RÄDDA!
JAG BÄR BUD TILL ER OM EN STOR GLÄDJE
FÖR HELA FOLKET: I DAG HAR EN FRÄLSARE
FÖTTS ÅT ER I DAVIDS STAD.
HAN ÄR MESSIAS, HERREN.”
LUKAS 2:10-11 (SFB15)
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BANGLADESH
21 december

Be för julfirandet bland kristna med muslimsk bakgrund.
Be att de får en god jul, präglad av gemenskap och fördjupning i julens budskap. Be också om trygghet och Guds beskydd över alla som deltar i firandet.
Jesaja 9:2-7

22 december

Be om Guds beskydd över kyrkorna när de om några dagar inleder sitt julfirande. Vanligtvis brukar kyrkorna få
polisbeskydd då det förekommer hot mot dem. Be att de är
vaksamma så att de kan stå emot hoten.
Johannesevangeliet 14:27
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IRAN
23 december

Be för de kristna i Iran som kämpar med svåra trauman.
Be särskilt för dem som suttit fängslade och kanske även
utsatts för tortyr. Be också för dem vars familjer fryser ut
dem eftersom de tror på Jesus, och för dem som diskrimineras på sina arbetsplatser eller i andra sociala sammanhang. Be att de som utsätts för förföljelse ska kunna finna
det stöd och den läkedom som de behöver. Be också för
förföljarna, att Gud ska uppenbara för dem att de gör fel
och att de aggressioner mot den kristna tron, som kan ligga djupt hos dem, upphör.
Romarbrevet 8:31-39

24 december

De senaste åren har kristna i Iran varit särskilt försiktiga
och på sin vakt när de firar jul. Pressen från regimen ökar
i regel den här tiden på året och fler arresteringar rapporteras in. Be att det skulle få bli annorlunda i år. Be att de
kristna kan samlas utan att bli hindrade eller arresterade.
Matteusevangeliet 4:16

”HUR LJUVLIGA ÄR INTE
GLÄDJEBUDBÄRARENS STEG
NÄR HAN KOMMER ÖVER BERGEN
OCH FÖRKUNNAR FRID,
BÄR FRAM GODA NYHETER
OCH FÖRKUNNAR FRÄLSNING
OCH SÄGER TILL SION:
DIN GUD ÄR KUNG!”
JESAJA 52:7 (SFB15)
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TADZJIKISTAN
25 december

Tidigare i höstas arresterades nio kristna bröder, två från
Tadzjikistan och sju från närliggande länder i Centralasien, efter att de samlats för att dela evangeliet i ett muslimskt område. De släpptes efter ett par dagar, men fick
böter på motsvarande 8 000 kronor. Be om beskydd för
männen och deras familjer.
2 Korintierbrevet 1:3-4

26 december

En ny föreståndare för ett center för personer med funktionsnedsättning försöker stoppa de regelbundna gudstjänster som arrangeras av missionärer som besöker centret. Föreståndaren har nu hotat och sagt att de tadzjiker
och uzbeker som deltar i gudstjänsterna blir utslängda
från centret, och många vågar inte längre delta. Be för hela
situationen: för föreståndaren, missionärerna och för de
handikappade som är beroende av hjälpen från centret.
Apostlagärningarna 4:29-30

Reflektioner
Får du tilltal från Gud när du ber för
något av länderna eller människorna i bönekalendern?
Dela dem med oss om det känns rätt.
Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
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KINA
27 december

Be för de kristna i centrala Kina, vars husförsamlingar nyligen utsattes för razzior och stängdes av regeringstjänstemän och polis. Kors togs ner från kyrkor, biblar och
annat kristet material beslagtogs. Några kyrkobyggnader
förstördes helt. Sammantaget utsattes några hundra kyrkor på detta sätt för att varna och ”statuera exempel” mot
de hundratusentals oregistrerade husförsamlingar som
finns över hela landet.
Johannesevangeliet 16:33

28 december

Nyligen trappades förföljelsen upp i landet. För att stötta
utsatta kyrkor genomförs två förföljelseförberedande seminarier för kyrkoledare och missionsstudenter. Under
diskussioner sätts de in i verklighetstrogna sammanhang
som hjälper dem att göra strategier så att kyrkorna kan
växa och utvecklas även när gudstjänsterna begränsas. Be
att studenterna blir berörda och modiga att omsätta strategierna i praktiken.
2 Timoteusbrevet 2:1-13

29 december

I Kina tillåts inte barn under 18 år att delta i kristna möten. Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem
inte”, men myndigheterna vill förhindra att en ny generation kristna växer upp och får uppleva Kristi frälsande
kraft. Lärare tvingar stundtals elever att förneka sin tro.
Kristna barn behandlas orättvist i skolan och förnekas
ofta möjligheten att studera vidare.
Matteusevangeliet 18:1-7

30 december

Fortsätt be för kristna med muslimsk bakgrund i nordvästra Kina som har hållits i omskolningsläger i över ett halvår utan förklaring och utan möjlighet att kontakta sina
familjer. Fortsätt be för deras respektive och deras barn
som lider stort utan dem.
Psalm 146:1-10
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SVERIGE
31 december

Tacka gud för det år som varit! Be att Han för arbetet framåt, be om rätt strategier så att arbetet växer i rätt takt.
Filipperbrevet 1:6
*Namnen 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

