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Maskroskristna
”VINDEN BLÅSER VART DEN VILL.
DU HÖR DEN BLÅSA MEN KAN
INTE SÄGA VARIFRÅN DEN
KOMMER ELLER VART DEN
TAR VÄGEN. SÅ ÄR DET OCKSÅ
MED VAR OCH EN SOM ÄR
FÖDD AV ANDEN.”
JOHANNESEVANGELIET 3:8

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
fria kyrkan.
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De flesta människor
har ett förhållande till
maskrosor. De går ingen
obemärkt förbi med sin
vackra gula färg, sin starka lyskraft och sin förmåga att dyka upp på fel
ställe. Det gemensamma
tycks vara att ingen vill
ha dem i sin egen trädgård.
Kristna över världen har
en del gemensamt med
maskrosorna. Vår tro
väcker känslor och i allt
fler länder vill man bli
av med oss. Men trots
att kristna förföljs mer
än någonsin sprids den
kristna tron och allt fler
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människor tar emot Jesus
som sin frälsare.
Du kan knipsa av blommorna, du kan försöka
rycka upp maskrosen
med rötterna men förmodligen kommer du att
misslyckas. Maskrosen
har en förnämlig rot som
är djupt rotad och den
skjuter skott. Det räcker
att en liten bit av roten
finns kvar så kommer
maskrosen tillbaka med
förnyad styrka – med en
kraft som tränger igenom den hårdaste asfalt.
Att utrota oss kristna är
ännu svårare. Det är ett
känt faktum att kyrkan

oftast växer när den sätts
under tryck.
Varför? Därför att vår rot
är Jesus Kristus själv. Han
som var död men återuppstod.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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AFRIKANSKA TRADITIONELLA
1 augusti CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

När Leonis man gick bort vägrade hon att följa samhällets
och svärföräldrarnas traditioner för änkor. Nu måste hon
ta hand om sin familj på egen hand. Be om försörjning och
beskydd för Leoni och hennes familj.
4 Mosebok 6:24-26

2 augusti CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

I Centralafrikanska republiken finns rebellgruppen
anti-Balaka som ofta framställs som en kristen grupp,
men de tillhör en traditionell religion som ofta använder
sataniska ritualer för att försvara sina intressen. Be om
beskydd för alla som sprider evangeliet. Be om helande för
alla som har påverkats av anti-Balakas mörka verksamhet.
Psaltaren 5:12-13

3 augusti ELFENBENSKUSTEN

Bamba * är en ung man som har konverterat från animismen och blev kristen. Hans fars familj har hotat honom
för att få honom att återvända till sin gamla tro. Be om
Guds nåd och beskydd för honom och för att hans familj
ska komma till tro på Kristus.
Psaltaren 33

4 augusti ELFENBENSKUSTEN

Be för Maniga, en äldre man som lämnade traditionella
religioner för Kristus under 2017. Efter att Maniga hade
konverterat började hela byn pressa honom för att lämna sin tro. De konfiskerade gården som han ärvt från sina
föräldrar. Be att Gud ska fördjupa och stärka Manigas tro.
Be att många ska komma till tro genom hans vittnesbörd.
Psaltaren 36:6-12
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RELIGIONER
5 augusti ELFENBENSKUSTEN

Sedan Guiéman, 28, blev kristen har han hotats av sin familj som praktiserar både islam och hedniska traditioner.
Han får utstå förolämpningar, förbannelser och dödshot.
Be om Guds beskydd och att hans tro ska växa. Be för att
familjemedlemmarna också ska komma till tro på Kristus.
Psaltaren 55:2-9, 23

6 augusti ETIOPIEN

Be för Berhane*, som växte upp i en familj som tillbad guden Waaqaa. Efter att tagit emot Jesus blev hon utslängd
ur familjens hus. Senare började hon evangelisera områden som är farliga och har nu planterat nio församlingar.
Be för arbetet och för fler församlingsplanterare.
Matteusevangeliet 9:36-38

7 augusti TCHAD

Be för Alfred *, från Sarh-folket i södra Tchad, som pressas
att hjälpa yngre pojkar genom välkomstriter som innebär
avgudadyrkan. Alfred blev kristen som barn och vägrade
därför att delta i välkomstriterna. Alfred har hotats och
fick fly från sin by. Be om beskydd och ledning för honom.
Psaltaren 145

8 augusti GUINEA

Be för en liten husförsamling i södra Guinea. Gruppen lever i en by där man tillber avguden N’Gafouyi. Förra året
attackerades gruppen av några ungdomar. Männen misshandlades, pastorn förnedrades och huset de brukar träffas i förstördes. Be om beskydd för husförsamlingen och
för pastorn efter den förnedring han genomlidit.
Psaltaren 23
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JEMEN
9 augusti

Under den senaste tiden har många människor svultit eller inte haft pengar att köpa utsäde. Be att bönderna ska
kunna odla framgångsrikt när regnsäsongen kommer. Be
att de framöver inte ska behöva förlita sig på hjälp utifrån
för sin matförsörjning. Be att mat och spannmål som väntar på att lossas i hamnarna kommer fram till alla som
behöver det. Be om fred i landet.
Psaltaren 107:1-15, 41-43

10 augusti

Be för barnen i kristna familjer i Jemen, som sällan har
tillgång till söndagsskola eller kristen litteratur för barn.
Be för deras föräldrar, så att de kan dela Guds ord med
dem och undervisa dem på deras nivå om Bibeln.
Ordspråksboken 22:6

11 augusti

I ett land utan religiös frihet måste föräldrarna vägleda
sina barn att vara försiktiga med vad de säger om Jesus
utanför sina hem. Be att barnen och föräldrarna ska få
ledning, vishet och mod.
Ordspråksboken 14:26-27
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SYRIEN
12 augusti

Be för alla kristna barnläger som organiseras i Syrien,
trots att det fortfarande är osäkert på många håll i landet. Be att barnen genom en trygg miljö med frisk luft ska
kunna njuta av den kristna gemenskapen och åka hem
uppmuntrade. Be om vishet åt ledarna, så att de kan möta
barnen, som ofta har med sig både fysiska och psykiska
utmaningar.
Apostlagärningarna 20:28

13 augusti

I åtta långa år har befolkningen i Syrien lidit. Be att kriget
i Syrien ska ta slut, att krigsivrarna sansar sig och lägger
ned sina vapen.
Job 20:4-29

14 augusti

I de stora städerna i Syrien finns det många barn som bor
på gatorna och växer upp där på grund av kriget. Be för
dessa barn, be att de ska lära känna den sanna kärleken
och att de mitt i misären skyddas från saker ett barn inte
ska behöva uppleva.
Matteusevangeliet 18:1-7

15 augusti

Be att kyrkan i Syrien får vara en tydlig fyr, i ett land som
behöver ljus och människor som kan leda Syriens folk i
rätt riktning med hjälp av den helige Ande.
Kolosserbrevet 3:12-17
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LAOS
16 augusti

Buddhister i Laos har en tre månaders lång fasteperiod,
som inleddes i juli. Buddhisterna, särskilt munkar och nybörjare, utövar då strängare religiösa ritualer och meditation. Be att också de kristna i Laos söker Herren under
denna period och delar evangeliet bland dem som inte
tror på Jesus.
Johannesevangeliet 15:16

17 augusti

Be för Nathee*, som har deltagit i en träning för förföljda
kristna. Han besöker nu byar för att dela evangeliet och be
för sjuka. Be för honom att Herren ska leda och beskydda
honom vart han än går. Be också att Herren fortsätter att
försörja honom och hans familjs materiella behov.
Johannesevangeliet 15:4-9

18 augusti

Be för Anya *, som är pastor i en församling med 580 medlemmar. Han är också volontär inom hälsovården i sin by
tack vare en Open Doors-utbildning. Genom det uppdraget kan Anya dela evangeliet med dem som är sjuka.
Jesaja 9:2-4

19 augusti

Be för den nya kyrkan som Anyas församling håller på att
bygga. Be att Herren hjälper dem ekonomiskt för att kunna slutföra bygget.
Ordspråksboken 8:17-21

20 augusti

Be för Poup *, en pastor från norra Laos, som hotas för att
han predikar så att människor kommer till tro på Jesus.
Mer än tio personer har nyligen blivit kristna och vill nu
låta döpa sig. Men på grund av hoten har de inte kunnat
döpas. Be om Guds ingripande för Pastor Poup och de
kristna i denna by. För tillfället fortsätter de ändå att mötas för bön och gemenskap.
Apostlagärningarna 4:29-30
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IRAN
21 augusti

Be för alla kristna som har svårt att ekonomiskt klara av
sina grundläggande behov, på grund av en försämrad situation när det gäller ekonomin i landet.
Psaltaren 9:10-11

22 augusti

Be för de tusentals som har drabbats av översvämningarna i landet tidigare i år. Översvämningarna ledde till stor
förstörelse och förlust av mångas bostäder.
Psaltaren 40:2-6, 17-18
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INDONESIEN
23 augusti

Open Doors medarbetare behöver ibland resa långt under svåra förhållanden, för att kunna möta kristna som
behöver undervisning. Be för resorna till kristna som bor
i avlägsna områden.
Psaltaren 108:2-7

24 augusti

Be att kyrkan i Indonesien ska stärkas i lärjungaskap, ledarskap och enhet. Be om ledning för Open Doors, så att
verksamheten kan välsigna den indonesiska kyrkan.
1 Petrusbrevet 4:8-19

”MINA KÄRA, BLI INTE ÖVERRASKADE AV DET
ELDPROV NI MÅSTE GÅ IGENOM, SOM OM
DET VORE NÅGOT OVÄNTAT SOM HÄNDE ER.
GLÄD ER I STÄLLET ÖVER ATT NI DELAR
LIDANDENA MED KRISTUS, TY DÅ FÅR NI
JUBLA AV GLÄDJE OCKSÅ NÄR HANS
HÄRLIGHET UPPENBARAS.”
1 PETRUSBREVET 4:12-13
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CENTRALASIEN
25 augusti

Tacka Gud för ett växande antal uiguriska husförsamlingar, där människor öppnar sina hem och sina hjärtan för
evangeliet. Be för säkerheten, när de träffas i hemlighet
för att be.
Psaltaren 17:6-9

26 augusti

Be för en bibelskola på teckenspråk, för kristna med muslimsk bakgrund, som startade i april. Utbildningen organiseras inofficiellt, vilket innebär att den är olaglig. Polisen gjorde tidigt en razzia mot skolan och många elever
och lärare är oroliga. Be att polisen inte hittar någon anledning till att arrestera eller bötfälla de kristna.
Psaltaren 34

27 augusti

Be för Eldos, en ung kristen man från Kirgizistan som tidigare har misshandlats för sin tro. Han finns nu på ett
skyddat boende, eftersom det är omöjligt för honom att
bo i sin by. Be att han ska bli helt återställd, fysiskt och
psykiskt.
Jesaja 40:28-31
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ALGERIET
28 augusti

Be för fred och stabilitet efter massprotesterna som ledde
till president Bouteflikas fall. Valet har skjutits upp i tre
månader. Be att Herren ska väcka upp nya ledare som kan
styra landet på ett klokt sätt och ge större frihet åt Algeriets folk.
Jesaja 33:15-16

29 augusti

Under det senaste året har flera kyrkor fått besök av myndigheterna och sedan har de stängts ner. Enligt en pastor
i landet kommer säkerhetspolisen ofta till gudstjänsterna,
vilket stör och splittrar församlingarna. Be om tro och vishet för pastorerna i hur de bäst ska reagera på det växande
trycket.
Efesierbrevet 6:10-18

30 augusti

Tacka Gud för den fortsatta tillväxten av kyrkan i Algeriet.
Trots att trycket från regeringen har ökat har människor
förblivit trofasta mot Gud och församlingarna får nya
medlemmar. Be att Herren fortsätter att bygga sin församling.
Uppenbarelseboken 3:8
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SVERIGE
31 augusti

Open Doors strategiarbete för 2020 pågår för fullt. Be om
Guds ledning så att rätt saker prioriteras.
Psaltaren 16:6-8
*Namnen är ändrade 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

