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Esther från Nigeria var
16 år när hon blev bortförd av Boko Haram och
hölls i fångenskap i över
tre år. Där såg hon medfångar dö, där var hon
slav, där utsattes hon
för tvångsäktenskap och
sexuella övergrepp. Till
slut lyckas hon fly och
återförenas med sin familj.
Till en början var de
lyckliga över Esther var
tillbaka, men föraktet
från människorna i byn
fick hennes familj att
vända sig mot Esther och
dottern Rebecca - hon
är ju en avkomma från
Boko Haram.

LEDARE

Alla övergrepp fick
Esther att förakta sig
själv och tänka att hon
inte hade något eget värde. Men den identiteten
är inte sann. Bara Gud vet
vår sanna identitet. Esther bär samma identitet
som du och jag - vi är alla
Guds barn. Vi är en familj
oavsett var i världen vi
bor. Vi behöver påminna
varann om vilka vi är i
Gud. Om någon i vår familj lider så bör vi ta det
personligt.
Idag har Esther genomfört traumarådgivning och hon har fått en
helt ny syn på sig själv.
Hon är evigt tacksam till

Open Doors och förbönens kraft.
Vi är viktiga för Esther
och andra kristna som lider. Låt oss be personliga
böner för medlemmar i
vår familj.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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KVINNOR DUBBELT UTSATTA
1 april INDIEN
Kristna kvinnor och flickor i Indien är utsatta för fysiska
övergrepp som misshandel, våldtäkt och mordförsök. De
tvingas delta i hinduiska ritualer, blir isolerade och utvisas från hemmet eller byn. Be att Guds ska beskydda kristna kvinnor som utsätts både för att de är kristna och för
att de är kvinnor.
Psalm 64

2 april BHUTAN
Tacka Herren för att ett lärjungaskapsseminarium för
kvinnor har kunnat genomföras. Intresset är redan stort
inför nästa tillfälle. Be att alla kvinnor som deltar i kursen
fortsätter att växa i tron och blir till en välsignelse i sina
hem och byar.
2 Timotheosbrevet 3:14-17

3 april LIBYEN
I november förra året bad vi inom Open Doors för Amida,
som har blivit förföljd av olika muslimska män för att hon
ska gifta sig med någon av dem. Be att hon ska förbli stark
i tron, då hon upplever att ett ja från hennes sida till någon
av friarna är den enda vägen framåt för henne. Men hon
inser också att det är negativt för hennes kristna tro.
Psaltaren 4:2-4
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4 april UGANDA
Be för Mary och hennes sex barn som blev utkastade från
hemmet av hennes man, efter att han upptäckte att de
hade blivit kristna. De kämpar nu ekonomiskt, vilket har
lett till att äldsta barnet har hoppat av skolan.
Psaltaren 9:10-11

5 april NIGERIA
Be för alla de kristna kvinnor och flickor som har blivit
kidnappade av Boko Haram. De utsätts för tvångsgifte
med en muslimsk man och tvingas att konvertera. Be om
Guds beskydd och att de ska släppas fria.
Psaltaren 40:2-5, 14-18

6 april MAROCKO
Be för Jasmina*, en ung kristen som är ledare för några av
sina vänner. Hon pressas av omgivningen att gifta sig och
avsäga sig sin tro på Jesus.
Psaltaren 86:1-13

7 april TUNISIEN
Be för Rihala*, vars man har övergivit henne efter att han
fick reda på att hon är kristen. Be om beskydd för henne.
Psaltaren 145:13-21

8 april ELFENBENSKUSTEN
Be för tvåbarnsmamman Louise. När hon blev kristen
övergavs hon och barnen av hennes man och muslimska
släktingar. Be att Gud ska tillgodose behoven för Louise
och hennes barn. Be att hennes familj ska möta Kristus.
Psaltaren 145:5-10
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SAUDIARABIEN
9 april

Be för isolerade kristna över hela landet som ofta pressas
att lämna tron, eller lever i rädsla att bli avslöjade. De behöver gemenskap och lärjungaträning.
Kolosserbrevet 2:6-10

10 april

Be att de saudier som nyligen har blivit kristna mognar i
sin tro. Be också att de på ett säkert sätt kan dela sin tro
med familj och släkt.
Efesierbrevet 3:16-21

11 april

Be att regeringen, kungahuset och andra ledare i landet
ska upptäcka och ta emot Jesus.
Jesaja 45:22-24

12 april

Be för 55-årige Selah som lever som kristen i hemlighet.
Han lider av ensamheten som kristen och behöver uppmuntran. Be att Gud ska skicka andra kristna till honom
och hans familj.
Jesaja 52:7
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ETIOPIEN
13 april

Be om hopp till kristna i Etiopien som utsätts för påtryckningar på nästan alla områden i livet av radikala extremister.
Lukas 18:7-8

14 april

Be för Fatuma som misshandlades så illa för sin kristna
tro att hon förlorade sitt ofödda barn. Be att hon får uppleva Guds kärlek mitt i sorgen.
4 Mosebok 6:24-26

15 april

Be att den nya kristna premiärministern Abiy och hans regering ska ha visdom och mod att genomföra nödvändiga
förändringar och upprätthålla fred i landet.
Ordspråksboken 4:11-15

16 april

Be om beskydd för arbetare som ofta reser till avlägsna
och farliga områden. Be om visdom i samarbetet med lokala kyrkor och att de ska få uppmuntra Kristi kropp.
Hebreerbrevet 10:23-25
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TURKMENISTAN
17 april

Be om beskydd för husförsamlingarna i Turkmenistan,
som allt oftare är måltavlor för polis och myndigheter.
Psaltaren 28:6-9

18 april

Be om en ökad frihet i landet. Turkmenistan anses vara ett
av de mest restriktiva länderna i världen. Offentlig tillbedjan är otänkbart och evangelisation är straffbart.
Jesaja 26:3-4, 7-9

19 april

Be om beskydd och uthållighet för kristna konvertiter. De
möter den värsta förföljelsen av kristna i Turkmenistan.
Jesaja 33:2

”MEN TILL ER SOM LYSSNAR SÄGER JAG:
ÄLSKA ERA FIENDER OCH GÖR GOTT
MOT DEM SOM HATAR ER.
VÄLSIGNA DEM SOM FÖRBANNAR
ER OCH BE FÖR DEM SOM
FÖROLÄMPAR ER.”
LUKASEVANGELIET 6:27-28 (SFB15)

10

BÖNEKALENDER | APRIL 2019

JORDANIEN
20 april

Be om visdom och mod för kristna att vara sanna lärjungar i samhället. Be för Open Doors ungdomsgrupper i församlingarna i Jordanien.
Hebreerbrevet 10:35-36

21 april

Be om beskydd och läkedom för kristna konvertiter som
förhörs och trakasseras av polisen samt blir utfrysta av
sina familjer.
Psaltaren 91

22 april

Be att den pågående flyktingkrisen ska skapa möjligheter
att nå ut med evangeliet.
Habackuck 3:2
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COLOMBIA
23 april

Be om motståndskraft och uthållighet för kristna som lever bland ursprungsbefolkningen och ofta utsätts för diskriminering.
Psaltaren 9:14-15, 19

24 april

Be att kristna i Colombia ska stå fasta i sin tro och att de
ska få vara vittnen för sina förföljare.
Jeremia 17:7-8

25 april

Be om beskydd för ett pastorspar som har hotats till livet
ett antal gånger de senaste tio åren. Tacka Gud för deras
mod att fortsätta arbetet och be att deras verksamhet får
växa.
2 Korinthierbrevet 1:3-4

26 april

Be om tröst till kristna vars familjemedlemmar har dödats
för sin tro. Be om kraft att förlåta förövarna.
Matteus 5:3-12, 43-44
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TURKIET
27 april

Be om tillfällen för kristna med muslimsk bakgrund att
dela evangeliet med sina familjer. Be om nåd och vishet.
Romarbrevet 10:14-17

28 april

Be om hopp för kristna som möter förföljelse. Be att de ska
sätta sin förtröstan och tillit till Gud.
Hebreerbrevet 12:1-3

29 april

Be om styrka och uppmuntran för kristna konvertiter som
behandlas som förrädare av sin omgivning.
Psaltaren 23

SVERIGE
30 april

Be för visioner som diskuterades och beslut som togs på
Open Doors årsmöte nyligen. Be om Guds ledning och beskydd för organisationens styrelse.
Lukasevangeliet 14:25-35

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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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

