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Äktenskap går i kras,
ungdomsarbeten
hotas, kyrkor stängs och
människor misshandlas
och frihetsberövas. Det
är verkligheten för de
människor du får bedja
för under oktober månad. Hopplösheten står
skriven över alla dessa
situationer och det ligger
nära till hands att tänka
att de drabbade ser sin
situation som omöjlig,
nattsvart och helt utan
hopp.
Gud har utsett dig och
mig till att vara delar
i samma kropp, till att
betjäna varandra. Vår
uppgift är att be om Guds
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hjälp, hans väg och hans
kraft, och att i bön tala ut
hopp, tro och optimism
över situationer som ser
stängda ut. Herren lär
oss redan i Bibelns första bok hur han skapar
genom sitt ord. När vi följer hans exempel och ber
över hopplösa situationer
skingras mörkret och
Guds ljus ger ny kraft och
nytt hopp.
”Han blir aldrig trött
och svag. Ingen kan utforska hans förstånd. Han
ger kraft åt den trötte och
styrka åt den svage. Unga
kan bli trötta och utmattade, och unga män kan

falla, men de som hoppas
på Herren får ny kraft, de
får vingar som örnar. De
springer utan att bli trötta
och vandrar utan att mattas.”
Jesaja 40:28-29.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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KINA
1 oktober

Be för Dilnaz som regelbundet blir utfrågad av myndigheterna. Hon är orolig för att hon ska säga något som kan
användas mot hennes man, som togs av polisen för två år
sedan. Be att Dilnaz på nytt får bli fylld av Guds glädje och
tröst. Be för hennes man, att Gud ska beskydda och styrka
honom genom den helige Ande.
Habackuk 3:16-19

2 oktober

I Guangzhou, i södra Kina, har myndigheterna utfäst en
belöning till den som medverkar till att oregistrerade husförsamlingar kan stängas eller utländska missionärer kan
gripas. Be om vishet och uthållighet för Kinas husförsamlingar och kristna utlänningar som arbetar i staden.
Hesekiel 11:19-20

3 oktober

Be för Kinas barn och tonåringar, som inte tillåts att besöka kyrkor eller delta i ”religiösa aktiviteter”. I vissa områden får kyrkor besök av polisen, som söker efter barn och
tonåringar för att stänga ner ungdomsarbetet. Be att Gud
ska resa upp ungdomsledare i landet som vill arbeta för
att Kinas ungdomar ska nås av evangelium, trots riskerna.
Daniel 6:26-27

4 oktober

I bönekalendern för juni fanns Abdul* med. Han är ledare
i en husförsamling för kristna med muslimsk bakgrund.
Efter en polisrazzia mot församlingen avslutade hyresvärden hans hyreskontrakt. Be för Abduls äktenskap, då
hans fru har lämnat honom efter åratal av ständig övervakning, begränsningar och brist på pengar.
Psaltaren 33:18-19
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NORDKOREA
5 oktober

Be för de nordkoreanska kvinnor som har smugglats till
Kina och som Open Doors medarbetare möter i sin verksamhet. Be om beskydd för kvinnorna, som deporteras till
Nordkorea och straffas som avhoppare om de tas till fånga
i Kina. Be att Gud ska resa upp ledare i dessa grupper.
Psaltaren 91:11

6 oktober

Kyung-so* kom till tro i Nordkorea när en kristen delade
evangeliet med honom, trots risken att Kyung-so kunde
ha rapporterat honom till myndigheterna. Efter att Kyung-sos tro upptäcktes flydde han från Nordkorea och
lever nu i Sydkorea. Han vill att vi ber för de kristna som
fortfarande finns i Nordkorea.
Hosea 6:1-3

7 oktober

Kristna i Nordkorea delar sällan sin tro med sina barn, av
rädsla för att barnen ska försäga sig. Be för barnen till de
kristna som lever i hemlighet, att de på något sätt ska få
höra evangelium och besluta sig för att följa Jesus.
Psaltaren 32:7-8

8 oktober

Många kristna i Nordkorea vill ta emot biblar, trots att det
kan kosta dem livet om de blir upptäckta. Be för distributionen av biblar och ljudbiblar till nordkoreanska kristna.
Daniel 3:32-33
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KENYA
9 oktober

Efter att Sarah, en grundskoleelev, blev kristen misshandlades hon av sina föräldrar och tvingades fly till en äldre
syster i Nairobi. Systern kämpar för att få ekonomin att
gå ihop eftersom hon redan försörjer andra barn. Be att
Sarah ska växa i tron och få uppleva att Herren försörjer
henne.
Efesierbrevet 1:18-21

10 oktober

Zubeda som är 19 år, har en muslimsk pappa och en kristen mamma. När pappan upptäckte att Zubeda hade valt
Kristus i stället för islam så skyllde han på hennes mamma, blev hotfull och slutade ge ekonomiskt stöd till saker
som som hyra och skolavgifter. Be om Herrens beskydd
och försörjning för familjen.
Psaltaren 1:1-3

11 oktober

Efter att Wario kom till tro och började engagera sig i
evangelisation, tände någon eld på hans hus i våras. Tack
och lov skadades ingen i branden. Be att Wario ska växa i
tron, hitta ett nytt hem och att hans hemförsamling ska
kunna hjälpa honom i förföljelsen.
Jeremia 17:7-8
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QATAR
12 oktober

Be att vägar ska öppnas för lärjungaträning och uppmuntran, trots att möjligheterna att utöva sin tro är begränsade både för kristna gästarbetare och för konvertiter med
muslimsk bakgrund.
Hesekiel 36:26-27

13 oktober

Be för för de gästarbetare som kränks av sina arbetsgivare
på grund av sin kristna tro. Be om beskydd och om möjlighet att visa på Kristi kärlek.
Psaltaren 126

14 oktober

Att evangelisera i Qatar är förbjudet och kan ge upp till
10 års fängelse. Be om vishet och ledning för kristna konvertiter när de delar sin tro med sina familjemedlemmar.
Apostlagärningarna 11:17-18
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MAURETANIEN
15 oktober

Förföljelse i Mauretanien sker framför allt genom kristna
konvertiters egna familjer. Be för konvertiterna, som pressas av sina familjer att återvända till islam, att de ska stå
fasta i tron och vara rotade i Kristus.
Psaltaren 25:2

16 oktober

Be för de få kristna som finns i Mauretanien. Fientligheten mot dem ökar. Be att ledarna ska få vishet och om beskydd över den kristna kyrkan i landet.
Sefanja 3:16-18

17 oktober

Pressen på enskilda kristna och på kyrkan är hög från
både de egna familjerna och från samhället. Be för de
kristnas säkerhet. Be också för de som möter direkt förföljelse, be att de kan stå starka i sin tro på Jesus Kristus.
Titusbrevet 3:4-5

”EN RÖST ROPAR: BANA VÄG FÖR HERREN
GENOM ÖKNEN, GÖR EN JÄMN VÄG I
ÖDEMARKEN FÖR VÅR GUD!
ALLA DALAR SKALL HÖJAS, ALLA BERG OCH
HÖJDER SÄNKAS. OLÄNDIG MARK SKALL
JÄMNAS OCH BRANTER BLI TILL SLÄTT.
HERRENS HÄRLIGHET SKALL UPPENBARAS,
OCH ALLA MÄNNISKOR SKALL SE DET.”
JESAJA 40:3-5
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OMAN
18 oktober

Be om mod och beskydd för nyomvända kristna konvertiter. De riskerar att stötas ut från sina familjer, förlora
arbetet, bli arvlösa och förlora vårdnaden om sina barn.
Psaltaren 64

19 oktober

Be att Gud ska bryta ner andliga fästen i Oman som vill
hindra människor att ta emot evangeliet och överlåta sig
till Kristus.
Efesierbrevet 6:10-12, 2 Korinthierbrevet 10:4-5

20 oktober

Be för gudstjänstgemenskapen bland de kristna i Oman.
Det är tillåtet för gästarbetare att träffas för gudstjänst,
men alla samlingar måste godkännas av myndigheterna
och kristna möten övervakas.
Efesierbrevet 3:16-21

WWW.OPEN-DOORS.SE

11

NIGERIA
21 oktober

Bortförandet av kristna flickor för att de ska konvertera
till islam och bli bortgifta med muslimska män är en stor
utmaning för den kristna gemenskapen i norra Nigeria.
Be att Gud ska trösta och uppmuntra dem, och beskydda
dem från övergrepp.
Klagovisorna 3:51-59

22 oktober

Över 350 kristna har dödats i år av militanta Fulaniherdar och myndigheterna har svårt att få situationen under kontroll. Kristna menar att det finns tydliga religiösa
aspekter i krisen, och ber att vi ska förena oss i bön med
dem att regimen ska kunna hitta en fungerande lösning.
Jesaja 29:15

23 oktober

Efter att ha varit fången hos Boko Haram i flera år, och
där blivit gravid, blev Esther utstött från sin familj. Be om
Herrens fortsatta hjälp med hennes studier, tacka Gud för
att Esther har blivit antagen till högskolan. Be att Herren
ska mjuka upp hennes familjs hjärtan.
Psaltaren 68:1-7

24 oktober

Open Doors traumacenter i Nigeria kunde äntligen starta
upp verksamheten i mars. Be för människorna som kommer dit, be för helande och för deras säkerhet. Be att Herren ska välsigna allt arbete som sker där och att det ska
förhärliga Honom. Tacka Honom för att verksamheten är
i gång efter långa förseningar.
Psaltaren 103:1-6
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BHUTAN
25 oktober

I det bhutanska samhället har en liberal syn på äktenskap, skilsmässa och polygamiska relationer blivit vanlig,
vilket har påverkat även kristna ungdomar. Be att de ska
ha gudfruktiga relationer, så att det blir till välsignelse för
kommande generationer. Be för deltagarna i Open Doors
lärjungaträning för ungdomar.
Psaltaren 119:1-16

26 oktober

Be för Bida*, en kristen kvinna som nu kan läsa bibeln på
egen hand tack vare läskunnighetskurser som stöds av
Open Doors. Tacka Herren för kurserna och be att många
fler ska få uppleva glädjen i att läsa Guds ord.
Psaltaren 1

27 oktober

Be för Dolma*, en medelålders mamma som precis har blivit kristen och låtit sig döpas. Hon tillhör en starkt buddhistiskt familj, och de vet inte om att hon nu är kristen.
Be för hennes man och att barnen ska se Jesus genom sin
mamma. Be om styrka och mod.
Filipperbrevet 4:4-7

28 oktober

Be för deltagarna i Open Doors bibelkurser. Be för fältarbetare, kursledare och volontärer som uthålligt arbetar
med att organisera kurserna. Be för deras säkerhet och
deras tjänst i Kristi kropp.
2 Timotheosbrevet 3:16-17
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ÖSTAFRIKA
29 oktober

Eliwat*, 19 år, blev kristen genom en östafrikansk vän,
som bor utomlands. När hon berättade om evangeliet för
sin mamma ledde det till att hennes föräldrar tvingade
henne att sluta skolan och sedan isolerade henne. På något sätt lyckades hon dock behålla kontakten med andra
kristna. Be att Eliwat ska få uppleva Herrens närvaro, frid
och glädje mitt i situationen.
Psaltaren 147:7-11

30 oktober

Be för Gizachew*, 26 år. När han blev en Kristi efterföljare
pressades hans mamma av religiösa ledare till att slänga
ut Gizachew från hemmet. Sedan dess har han levt tillsammans med kristna syskon, men det är väldigt svårt att
få ekonomin att gå ihop. Tacka Herren för stödet från den
kristna gemenskapen. Be att han ska fortsätta växa i tron
och få uppleva Herrens dagliga försörjning i sitt liv.
Klagovisorna 3:19-26
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SVERIGE
31 oktober

Be för Open Doors konferens med fokus på Kina som arrangeras i början av november. Be för talaren Eric från
Kina. Be att hans budskap får göra stora avtryck i besökarnas liv.
Hebreerbrevet 10:23-24

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 baksidan.
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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

