Open
Doors
BÖNEKALENDER
JANUARI
1 | 2022

NR

En ny tid
är här!

En ny tid
är här!
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.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den
förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den
hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den
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M

ånga församlingar
i Sverige kämpar
med återväxten.
Medlemsantalet sjunker,
medelåldern ökar och
barnverksamheten är
begränsad.
I slutet av förra året besökte jag en sådan församling på östkusten.
Församlingen har ca 30
medlemmar och saknar
pastor. Men medlemmarna älskar Jesus och betjänar besökande människor
med kärlek och stor iver.
Innan gudstjänsten förvarnade församlingens
ordförande om att han
tillsammans med hustrun
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LEDARE

... JAG SÄGER ER SANNINGEN: ALLT VAD NI HAR GJORT FÖR
EN AV DESSA MINA MINSTA ... DET HAR NI GJORT FÖR MIG.
MATTEUSEVANGELIET 25:40

antagligen skulle lämna
gudstjänsten för att ha
söndagsskola. Men förutsättningen var att pojken
kom. Och pojken kom.
Vid kyrkkaffet visade pojken stolt upp det pyssel
han gjort med koppling
till berättelserna i söndagsskolan. Jag såg hans
blick. Han sken som en
sol. Jag kom att tänka på
bibelordet som säger att
det vi gör för en av ”dessa
minsta”, det har vi gjort
för Herren. Den pojken är
sedd och omhändertagen.
Detta kommer han att
bära med sig under resten
av sitt liv!
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

Men hur ska man få
fler barn att komma till
söndagsskolan? Veckan
innan mitt besök hade
kommunen invigt en ny
skola med plats för 600
elever. Och församlingen
är skolans närmaste granne! Svaret på våra böner
är ofta närmare än vi tror!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
ALLVARLIG
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BARN I FÖRFÖLJELSE
1 januari

Be för kristna barn i Algeriet. Många kyrkor har stängts. Be
att kyrkorna ska öppnas igen och att barnen ska kunna komma tillbaka till kyrkan.
Matteusevangeliet 19:13-15

2 januari

Be för barn som lever i förföljelse. Be att de ska växa sig starka i sin tro och i förståelse av vem Gud är.
Psaltaren 143:10-11

3 januari

Be för ensamstående föräldrar i Afrika och speciellt för ensamma mammor. Be att de ska förtrösta på Herren i uppfostran av barnen och att de ska kunna förmedla sin tro till dem.
Psaltaren 90:16-17

4 januari

Tacka Gud för alla kärleksfulla barnledare som finns i Nordafrika. De får ibland ta del av svåra berättelser från barnen.
Be att Gud ska ge dem vishet, styrka och kärlek i deras fortsatta arbete.
2 Thessalonikerbrevet 1:11-12

5 januari

Be för 10-årige Adel och andra barn i fattiga områden i Egypten. Be att Gud ska fortsätta sitt verk bland de utsatta barnen
och öka medvetenheten om dem. Be att de ska bli trygga i sin
tro och uppleva Herrens närvaro i sina liv.
Matteusevangeliet 25:31-40
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6 januari

Sele, 13 år, i Nigeria förlorade sin pappa tidigt i livet i en attack mot kristna. Trots en tuff start i livet har han nu goda
förutsättningar i form av en bra skola. Tacka Herren för den
trofasthet som han på ett synligt sätt har visat i Seles liv. Be
att Herren ska beskydda Sele och hans familj och att de får
vara salt och ljus för sin omgivning.
Psaltaren 119:7-12

7 januari

Be för barnen som är inskrivna på Childrens Center i Colombia. Många av dem reser tillbaka dit i januari, efter att ha varit hemma på jullovet. Be för säkerheten under deras resa. Be
även för en grupp bibelskoleelever som kommer dit i januari,
för att besöka verksamheten i drygt en månad. Be att besöket
blir till välsignelse för barnen.
1 Petrusbrevet 4:10-11

8 januari

Be för 12-åriga Deng i Laos och hennes vänner i kyrkan. Be att
de ska växa i kunskap om Gud och att de ska gå den väg han
har berett för dem. Be att Herren ska fortsätta att beskydda
Dengs kyrka från skada och förföljelse. Be att kyrkan ska vara
till välsignelse för samhället och ett ljus som inte kan släckas.
Kolosserbrevet 1:11-13

DE RÄTTFÄRDIGAS FRÄLSNING
KOMMER FRÅN HERREN,
HAN ÄR DERAS BORG I NÖDENS TID.
PSALTAREN 37:39

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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Plats 31 WWL 2021
www.open-doors.se/bangladesh

BANGLADESH
9 januari

I januari 2022 ska Open Doors lokala samarbetspartners
leda en utbildning av lärare i läs- och skrivkunnighet för vuxna. Många av dessa lärare kommer från olika kyrkosamfund
och från olika delar av landet. Utbildningen är en möjlighet
att rekrytera nya lärare som är lämpade för detta uppdrag.
Be för deltagarna.
Efesierbrevet 4:11-12

10 januari

Be för Bangladesh. I landet finns religiösa konflikter, där muslimer anklagar religiösa minoriteter, däribland kristna, för att
förolämpa islam och Koranen. Detta har lett till våldsamheter.
Be för muslimska ledare som undervisar och har inflytande i
samhället, så att de kan bidra till att konflikterna upphör.
Amos 5:24

11 januari

Be om enhet bland kristna i Bangladesh. Be att samfund och
lokala samarbetspartners ska kunna verka tillsammans,
söka Guds vilja för landet och föra människor till Kristus.
Be att de ska bygga upp varandra och bidra till ett fredligt
samhälle, där de som inte är kristna påverkas och lär känna
Kristi kärlek.
Romarbrevet 15:1-7

12 januari

Jobayer* är en 24-årig kristen med muslimsk bakgrund i
norra Bangladesh. Han hotades nyligen av en kollega med
kniv. Dagen efter blev han attackerad av några arbetskamrater och sin chef, som sa att han inte var välkommen längre. Be om beskydd för Jobayer och hans familj, att han ska
återhämta sig från traumat och hitta ett nytt arbete.
4 Mosebok 6:24-26
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VÄSTAFRIKA
13 januari

Den våldsamma förföljelsen av kristna fortsätter i Västafrika
och frimodiga församlingsledare utgör en särskild måltavla.
Att vara en herde för Guds församling i Västafrika blir allt
farligare. Be för pastorer som tjänar i extremt osäkra och
farliga områden. Be om beskydd och vishet i deras tjänst. Be
även för dem som förföljer kristna ledare. Be att de ska lämna våldet och i stället följa Jesus.
Josua 1:7-9

14 januari

Be för en pastor i Mali som försvann i september 2020. Enligt vittnen fanns en beväpnad grupp i området när han
försvann. Två dagar efter försvinnandet hittades pastorns
motorcykel, men han själv var borta. Till slut fick familjen
beskedet att pastorn hade blivit bortrövad av extremister. Be
för pastorn och hans familj.
Psaltaren 25:15-21

15 januari

Be för de anhöriga till mördade präster och pastorer. Be om
en frid som övergår allt förstånd och om den Helige Andes
tröst. Be speciellt för pastorn Shuaibis familj. Han dödades
i norra Nigeria, efter att ha tagit sig an en kristen med muslimsk bakgrund. Be även för prästen Silas familj. Han dödades i delstaten Kaduna. Områdets kristna menar att mordet
var planerat.
Psaltaren 146

VAR INTE RÄDD, FÖR JAG ÄR MED DIG,
SE DIG INTE ÄNGSLIGT OM, FÖR JAG ÄR DIN GUD.
JAG STYRKER DIG, JAG HJÄLPER DIG, JAG STÖDER DIG
MED MIN RÄTTFÄRDIGHETS HÖGRA HAND.
JESAJA 41:10

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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Plats 17 WWL 2021
www.open-doors.se/kina

KINA
16 januari

Tacka Gud för att hela Nya testamentet nu finns inspelat på tre olika minoritetsdialekter i Kina. Många inom
dessa etniska grupper är hängivna buddhister och har
aldrig hört evangeliet tidigare. Be för nästa steg i projektet; en inspelning av Gamla testamentet på samma dialekter. Be om andligt beskydd för teamet, enhet i gruppen
samt logistikutmaningar.
Efesierbrevet 4:3-6

17 januari

Inför vinter-OS i Beijing nästa månad kommer kristna
i Kina att bli övervakade mer än vanligt. Pastorer kommer att uppmanas att hålla sig hemma och bokstavligen
”hålla tyst” under perioden, vilket innebär att all resandetjänst upphör. Be att alla kristna och speciellt pastorer
än en gång trots mänsklig kontroll ska uppleva Guds frihet och glädjen i den Helige Ande.
Apostlagärningarna 4:1-31

18 januari

Be för alla de utländska kristna som inte kan återvända till Kina på grund av covid-19 eller nekat visum. Kina
strävar efter att minska antalet utländska studenter och
gästarbetare, för att begränsa evangelisation och kontakter med kinesiska kristna. Detta kan tyckas förödande,
men det öppnar för Gud att göra nya mirakel. Be att en
ny väckelse ska födas i människors hjärtan och i den kinesiska kyrkan under 2022.
2 Timotheosbrevet 2:1-9
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SVERIGE
19 januari

I dag presenteras
World Watch List
2022, listan som visar var förföljelsen
mot kristna är som
störst. Be att den ska
få stort genomslag
och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och Sveriges
kristna.
Hebreerbrevet 13:3
www.open-doors.se/wwl

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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CENTRALASIEN
20 januari

Zjura* är en frimodig evangelist. Nyligen besökte han
en by där några av invånarna började slå honom. Tacka
Gud för att Zjura inte blev allvarligt skadad. Be för hans
angripare, att evangeliet ska verka i deras liv. Be om
beskydd för Zjura när han börjar resa igen för att dela
evangeliet.
Psaltaren 18:18-33

21 januari

Open Doors hjälper kyrkan i Centralasien att sprida
evangeliet genom bland annat SD-minneskort med bibelmaterial. Be att de sex nomadfamiljer som använder
SD-minneskorten ska bli stärkta i sin tro. Be att de ska
kunna nå ut till andra. Be för de lokala arbetare som verkar bland nomader.
1 Krönikeboken 16:23-34

22 januari

Be för 22-årige Amiel* från Centralasien. När hans muslimska föräldrar nyligen fick reda på att han hade blivit
kristen fick de en chock. Hans farbror hotade och misshandlade Amiel. Dagen efter flydde Amiel hemifrån för
att försöka lämna landet. Han är nu i säkerhet. Be om en
kristen gemenskap för Amiel.
Matteusevangeliet 10:32-39

23 januari

Ett träningsseminarium genomfördes nyligen i ett centralasiatiskt land för 25 unga kristna från 6 husförsamlingar. Tacka Gud för att seminariet blev lyckat och be att
deltagarna ska bära frukt i sin tjänst för Herren.
Johannesevangeliet 15:12-17
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Plats 19 WWL 2021
www.open-doors.se/vietnam

VIETNAM
24 januari

Thao* och hans fru blev kristna i juni 2021, de första i sin by.
En tid senare fick de inte sitt bygglov beviljat, vilket deras
pastor menar beror på deras tro. Be att Gud ska hjälpa Thao
och hans familj att hålla fast vid sin tro. Be för överklagandet
som deras pastor har gjort åt dem.
Jesaja 26:3-4

25 januari

Be för Lonh*, hans fru och deras fyra barn, som lämnade en
animistisk tro och tog emot Jesus i augusti 2021. De trakasserades men de vägrade avsäga sig sin nya tro på Jesus. Då
fick de böter i form av pengar och griskött, totalt cirka 6000
kronor. De får nu utöva sin tro i byn, men är utstötta från
gemenskapen.
Psaltaren 23

26 januari

Be för sex familjer som blev kristna i somras. I samband
med det blev de fråntagna sin skörd, fick inte ta vatten till
sina odlingar och blev till slut av med marken. De lokala
myndigheterna tog ifrån dem all social hjälp. Be att familjernas tro ska växa sig stark. Be om styrka och beskydd.
Johannesevangeliet 16:21-24

27 januari

Bianh* och hans familj blev kristna i mars 2021, vilket väckte starkt motstånd från omgivningen. I somras orkade familjen inte längre med pressen och flyttade till ett annat
område. De har där fått hjälp av en församling så att de har
kunnat bygga ett litet hus. Be att de ska få fortsätta växa i
sin tro och leva ut den till människor runt omkring.
Romarbrevet 8:31-39
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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ETIOPIEN
28 januari

Under hösten blev situationen i Etiopien allt oroligare
och ett halvårs undantagstillstånd infördes. Be om ödmjukhet hos de stridande grupperna. Be att Gud ska bevara och beskydda kyrkan i landet.
Efesierbrevet 6:10-18

29 januari

Varje dag kommer nya människor till tro i Etiopien.
Många på landsbygden blir förvisade från sin by, om
deras konvertering från islam eller byns traditionella
gudar upptäcks. Be för dem.
Be speciellt för de tre tonåringarna Kof*, Behati* och
Kaleb*. De är från tre olika byar, men har alla mött
samma öde. De har blivit utslängda från sina hem,
tvingats avbryta sin utbildning och sedan sökt skydd i
en kyrka eller hos en kristen familj. Be om omsorg och
mod för dem.
2 Thessalonikerbrevet 2:16-17

30 januari

Diarra* är 28 år och mor till två barn. I juli fick hennes
muslimska familj reda på att hon konverterat till kristendom och gick till en lokal kyrka.
Familjen misshandlade henne och hotade att döda
henne. De förstörde allt hon ägde och tvingade bort
henne från byn. Be att Diarra ska hitta en säker bostad
och ett fast arbete så att hon kan försörja barnen.
Psaltaren 9:10-11

31 januari

Be för Abdu*, 24 år, och Shonah*, 46 år. Båda har nyligen konverterat från islam, och när omgivningen förstod detta blev de bortkörda från sina respektive byar.
Abdu är gift men har inga barn, medan Shonah har sex
barn. Be att de ska hitta en kristen gemenskap där de
kan få omsorg och lärjungaträning. Be att de ska kunna
försörja sig.
Filipperbrevet 4:19-20
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www.open-doors.se/etiopien

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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STÅ TILLSAMMANS MED BA

B

arn förtrycks för sin kristna tro. Det är inte helt enkelt att ta till sig. Men så ser den krassa verkligheten ut. I en intervju från i somras ger några av Open
Doors fältarbetare exempel på vad förföljelsen innebär i
Mellanöstern. Här diskrimineras barn ofta i skolmiljön,
bland annat påverkas betygen negativt och de kristna
barnen tvingas studera islam. Det händer även att barn
till församlingsledare misshandlas av sina lärare.
Justine*, som arbetar i Egypten, berättar om situationen på en skola där.
– Under religionslektionerna får de muslimska barnen
vara kvar i klassrummet. Samtidigt tvingas de kristna
barnen gå ut till skolgården och plocka skräp som deras klasskamrater har slängt, för att de vet att de kristna
eleverna måste plocka upp det under religionslektionen.
Enligt Justine försökte en kristen lärare sätta stopp
för det, men då hotade skolledningen att säga upp henne. Läraren backade då, eftersom jobbet var hennes
enda inkomst.
14
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RNEN
Barn diskrimineras och förföljs, så ser verkligheten ut.
Men de ska inte behöva möta förtryck ensamma. Genom
samarbetspartners i Mellanöstern satsar vi bland annat
på stöd i skolarbetet, utdelning av barnbiblar, familjeläger och träning av söndagsskoleledare. Din gåva behövs
och den gör skillnad!
Vänliga hälsningar

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

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

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING A

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

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

•

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:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09
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