WORLD WATCH LIST 2021

Bønnepass

FOR BARN OG FAMILIER

TENK OM:
Tenk om du ble arrestert fordi du er en kristen?
Tenk om det å følge Jesus førte til at du ble mobbet på
skolen? Eller ikke fikk lov til å gå på skolen i det hele tatt?
Tenk om pastoren/presten din satt i fengsel fordi han leder
en menighet? Eller tenk om politiet raidet huset ditt på jakt
etter bibler?
Mange kristne over hele verden blir behandlet slik, fordi de
tror på Jesus.

VIL DU HJELPE DEM?
Du kan! Du kan kanskje ikke besøke forfulgte kristne
selv, men du kan be for dem. Og bønn kan nå over
landegrenser og inn over alt!
Det du kan gjøre er:
Bruk bønnepasset og be for eksempel for et land
hver uke. Farg flagget mens du ber.
Finn landet på World Watch List-kartet og plasser
et klistremerke på landet. Klistremerkene har ulike
symboler som viser hva du har bedt for.
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Et
bilde
av deg,
eller en
tegning

NAVN:
ALDER:
LAND:
SIGNATUR:

Når du setter et klistremerke på kartet, velger du et som
viser hva du ba for. Du kan be om: mot, beskyttelse, mat og
klær, frihet og fred.

MOT

BESKYTTELSE

MAT OG KLÆR

FRIHET

FRED
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1 Nord-Korea
Bønn: I Nord-Korea er
mange kristne i fangeleir.
Gud, styrk kristne som sitter
i fangeleirer. La dem merke
at Du er sammen med dem.

2 Afghanistan
Bønn: Jesus, jeg ber om at
du må passe på de kristne
i dette landet. De kan
ikke fortelle noen at de er
kristne, beskytt alle dem som følger deg i
hemmelighet.

“Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.”
EFS 6:18

U TFO R S K
Besøk Åpne Dørers
nettside og lær mer om
de ulike landene:
opendoors.no/wwl-2021
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3 Somalia
Bønn: Gud, Somalia er
så farlig for kristne at
ingen åpent kan si at
de følger Deg. Beskytt
hemmelige troende mot å bli skadet. Hjelp
dem til å være trofaste mot Deg, selv når
familien deres ikke vil ha noe dem å gjøre.

4 Libya
Bønn: Det er bare rundt 150
kristne i hele Libya! Gud,
hjelp disse kristne som er så
alene. La det bli fred til dette
krigsherjede landet.

5 Pakistan
Bønn: Mange pakistanske
kristne får de dårligst betalte
jobbene, bare fordi de følger
Jesus. Gud, gi disse kristne
det de trenger for å overleve.

“Men Herren er trofast, han skal styrke dere og
bevare dere fra det onde.” 2 TESS 3:3
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6 Eritrea
Bønn: Mange kristne i Eritrea
sitter i forferdelige fengsler.
Takk at de, selv om de er
fanger, forteller andre om
Deg, Jesus. Vi ber om at de må bli løslatt.

7 Jemen
Bønn: Hjelp kristne slik at de
får mat og medisiner. Kjøre
Gud, gi fred til dette landet
slik at barn kan vokse opp
trygge og sunne.

8 Iran
Bønn: Myndighetene i Iran
setter prester og pastorer
i fengsel dersom de finner
dem. Gud, beskytt de
hemmelige troende i Iran. Og vi ber om at kristne
som sitter i fengsel for sin tro, får kjenne Din trøst
og styrke.
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9 Nigeria
Bønn: Jesus, hjelp alle barna
som har mistet foreldrene
sine på grunn av vold. Trøst
alle de kristne som er redde,
og hjelp Åpne Dører med å gi mat og medisin til
alle dem som trenger det.

FAKTA!
I Nigeria
hjelper Åpne
Dører 9000
familier!

10 India
Bønn: Noen ønsker å jage
alle kristne bort fra India.
Men takk, for alle de nye som
begynner tro på Deg hver
dag. Beskytt alle de som
nettopp har blitt kristne fra dem som forfølger.
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11 Irak
Bønn: Kjære Gud, gi fred til
dette landet. Stopp dem som
prøver å skade andre, bare
fordi de tror på Deg. Takk for
alle kirkene som hjelper og gir mat til andre som
trenger det.

12 Syria
Bønn: Gud, hjelp dem som
måtte forlate hjemmene på
grunn av krigen. Jeg ber om
at de må få mat å spise. Takk
for dem som er med på å gjenoppbygge byer og
landsbyer.

“Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere
har på hjertet, fram for Gud.” FIL 4:6

U TFO R S K
Du kan skrive til en
kristen som blir forfulgt
og mobbet. Finn ut mer på
opendoors.no
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13 Sudan
Bønn: Takk Gud for at
regjeringen i Sudan nå gir
mer rettferdighet og frihet for
de kristne! Hjelp kristne til
å være sterke i troen til tross for press fra familien
som ikke tror på Deg.

14 Saudi-Arabia
Bønn: Jesus, beskytt
hemmelige kristne i SaudiArabia. Takk for at så mange
har drømmer og visjoner om
Deg! Hjelp dem med å dele deg med andre på en
trygg måte.

15 Maldivene
Bønn: Kristne på Maldivene
må møtes i det skjulte.
Beskytt dem, Gud. Vi ber
om at presidenten og andre
ledere må gi mer frihet til de kristne.
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16 Egypt
Bønn: Kjære Jesus, hjelp
kirken i Egypt å vise Din
kjærlighet til andre. Hjelp
dem dersom familien prøver
å hindre dem i å tro på, Deg. Noen ganger blir
kristne urettferdig stoppet fra å bygge nye kirker.
Hjelp de lokale myndigheter til å handle rettferdig.

17 Kina
Bønn: Gud, hjelp kristne i
Kina til å fortsette å følge
deg, selv om myndighetene
spionerer på dem. Hjelp dem
til å være modige.

18 Myanmar
Bønn: Gud, gi fred til
Myanmar. Stopp krigen og
konflikten på stedene der
så mange kristne bor. Og
hjelpe kristne til å samarbeide for Deg og vise Din
kjærlighet og tilgivelse til andre.
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19 Vietnam
Bønn: Hjelp dem som er
kastet ut av hjemmet sitt eller
landsbyen fordi de er kristne.
Gud, hjelpe barna til å lære
mer om Deg.

FAKTA
Noen land
bruker teknologi
som kameraer
for å spionere
på kristne.

20 Mauritania
Bønn: Kjære Gud, hjelp
kristne i Mauritania til å dele
Deg med andre. Mange blir
presset av familien til å slutte
å følge deg, Jesus. Hjelp dem til å være modige
og ikke gi opp.
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21 Usbekistan
Bønn: Jesus, hjelp kristne
med å få tak i bibler og bøker
om Deg, slik at de ved å lese
kan bli styrket til å møte
forfølgelsen. Vær sammen med alle pastorene og
prestene som sitter i fengsel fordi de har fortalt andre
om deg.

22 Laos
Bønn: Kjære Gud, noen
pastorer og prester har blitt
fengslet i Laos. Ta vare på
familiene og menighetene
mens de sitter i fengsel. Vi takker Deg for at kirken
likevel vokser!

23 Turkmenistan
Bønn: Jesus, hjelp pastorer
og prester som er redde fordi
myndighetene er etter dem.
Styrk dem, så de kan være
kloke og modige når de leder
menighetene sine.
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24 Algerie
Bønn: Kjære Jesus, rør
hjertene til myndighetene i
Algerie, slik at de åpner opp
igjen kirkene de har stengt.
Hjelp dem til å se at alle skal behandles rettferdig.

25 Tyrkia
Bønn: Gud, la myndighetene
i Tyrkia bli kjent med Deg.
Hjelp dem til å behandle alle
rettferdig slik at de kristne
ikke trenger å være redde.

U TFO R S K
Leter du etter mer?
Nettsiden vår har
videoer, aktivitetsark,
fargeleggingsark
og mange andre
morsomme ressurser.
13

26 Tunisia
Bønn: Jesus, takk for at folk
blir kristne i dette landet.
De kan ikke samles til møte,
men styrk dem gjennom
radio- og TV-programmer.

27 Marokko
Bønn: Noen ganger
spionerer politiet på de
kristne, og de blir utrygge.
Gud, gi dem mot og beskytt
dem mot fare.

28 Mali
Bønn: Jesus, hjelp alle
dem som har opplevd at
hjemmet og landsbyen er
blitt angrepet fordi de er
kristne. Hjelp lederne i Mali til å ha rettferdige lover
og beskytte innbyggerne slik at de kan ha trosfrihet.

“Rettferdig er Herren,han elsker rettferdige
gjerninger.” SAL 11:7
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29 Qatar
Bønn: Gud, vær med
hemmelige kristne i Qatar.
Og beskytt også kristne fra
andre land som er i landet
for å være med på å bygge stadioner for
verdensmesterskapet i 2022.

30 Colombia
Bønn: Kjære Gud, vær med
familiene til prester og
pastorer som er drept fordi
de kjemper for rettferdighet.
Vi takker for Åpne Dørers barnesenter som hjelper og
gir trygghet til mange forfulgte barn og tenåringer.

FAKTA
Minst 309 millioner
kristne over hele
verden opplever
urettferdig
behandling og
forfølgelse.
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31 Bangladesh
Bønn: I Bangladesh kan
barn bli mobbet fordi de er
kristne. Jesus, hjelp dem til å
være sterke. Help Åpne Dører
som gir mat til kristne som ble nekte nødhjelp fra
staten, fordi de er kristne.

32 Burkina Faso
Bønn: Takk Gud, at det har
vært færre angrep på de
kristne i det siste. Vi ber om
mer fred slik at kristne kan
komme tilbake til hjemmene sine og at barn kan gå
på skolen.

33 Tadjikistan
Bønn: I Tadsjikistan har ikke
barn lov til å gå i kirken eller
på søndagsskole. Gud, hjelp
dem med å lære mer om Deg
på andre måter.
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34 Nepal
Bønn: Kjære Gud, hjelp
kristne i Nepal til å vite når
det er trygt å snakke om Deg
til andre. Gi dem mot til å
dele de gode nyhetene om hvem Du er.

35 Den sentralafrikanske
republikk
Bønn: Voldelige angrep
har tvunget mange kristne
til å forlate hjemmene
sine og bo i flykningeleirer.
Gud, trøst dem og pass
på at de får nok å spise.

36 Etiopia
Bønn: Kjære Gud, hjelp barn
og ungdom som blir avvist
av familiene eller samfunnet
fordi de har valgt å følge Deg.
Hjelp kristne i Etiopia til å samarbeide for å vise
Din kjærlighet, og beskytt dem mot angrep.
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37 Mexico
Bønn: Jesus, gi kraft og mot
til de kristne som kjemper
mot narkotika og kriminelle
gjenger. Gjør dem friske som
har blitt såret, fordi de hjelper andre.

38 Jordan
Bønn: Vi ber for
myndighetene i Jordan. Må
lederene i landet jobbe for
trosfrihet og gjøre det som er
godt for sitt land og folk.

39 Brunei
Bønn: Kjære Gud, det er
vanskelig å snakke åpent om
Deg i Brunei. Gi muligheter
for kristne til å dele Din
kjærlighet.

“For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er
Jeg midt iblant dem.” MATT 18:20
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40 Kongo
Bønn: Jesus, helbred de
kristne som har blitt såret
i voldelige angrep. Hjelp
og pass på alle som har
måttet forlate hjemmene sine og som nå bor i
flykningeleirer.

41 Kasakhstan
Bønn: Takk Gud, for modige
kristne i Kasakhstan som
risikerer livet for å hjelpe
andre. Styrk dem slik at de
kan være et lys i mørket.

42 Kamerun
Bønn: Jesus, gi fred til
Kamerun. Beskytt dem som
følger Deg, mot vold. Hjelp
dem å komme hjem og
gjenoppbygge landsbyene sine.
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43 Bhutan
Bønn: Mange pastorer
og prester blir fulgt nøye
med på av bhutanske
myndigheter. Hjelp dem til å
lede menighetene sine med visdom og
mot.

44 Oman
Bønn: Gud, hjelp isolerte
og ensomme troende til å
finne kristne venner. Hjelp
de kristne til å stå sterke hvis
familien deres prøver å få dem til å gi opp sin tro.

45 Mosambik
Bønn: Nord i Mosambik har
opprørere ødelagt kirker,
kristne skoler og bedrifter.
Gud, beskytt kristne mot flere
angrep.
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46 Malaysia
Bønn: Gud, hjelp dem
som tror på Deg i all
hemmelighet, i Malaysia.
Hjelp myndighetene til å
behandle alle rettferdig. Gud, la de kristne få samles til
gudstjeneste og søndagsskole.

47 Indonesia
Bønn: Selv om det er
vanskelig for kristne i
Indonesia, takker vi Deg for
at presidenten har begynt å
snakke om trosfrihet. Be om at de kristne må få
frihet til å være åpne med sin tro.

48 Kuwait
Bønn: Kjære Jesus, hjelp
kristne som må holde troen
hemmelig. Beskytt dem mot
å bli avslørt og hjelp dem
med å finne kristne venner de kan be sammen
med.

“Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og
sterke!” 1 KOR 16:13
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49 Kenya
Bønn: Takk Jesus, for alle
kristne som tilgir dem som
angriper dem. Helbred sårene
deres og hjelp dem å kjenne
Din fred.

50 Komorene
Bønn: Det er ulovlig for
kristne å dele sin tro på
Komorene. Jesus, hjelp de
kristne til å leve et liv som
viser til andre hvem Du er.

“Jesus sier: ‘Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten ved meg.’”
JOH 14:6

BØ N N
Vil du være med å be for
Leah, Noeh og Samiah,
barn som lever under
forfølgelse. Du finner
bønnekort på våre
nettsider
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TEGNEFILM OM FORFØLGELSE

I denne filmen (scan koden under) kan du bli kjent med
dine forfulgte kristne søsken og lære mer om hva de
opplever. Filmen egner seg godt til samtale.
Du kan finne flere filmer for barn på våre hjemmesider:
www.opensdoors.no

Finn frem mobilen eller lån
en av en voksen. Scan koden
til høyre for å se filmen på
vår youtube-kanal
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Millioner av kristne over hele verden blir forfulgt
fordi de tror på Jesus. Det betyr at hvis de går
i menigheten, ber eller leser Bibelen kan de bli
mobbet eller få problemer. Vil du hjelpe dem?
Dette bønnepasset vil hjelpe deg med å be for
kristne i de landene hvor dette skjer mest.
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