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Ensom
tro håller

”VI ÄR LERAN, OCH DU ÄR KRUKMAKAREN.
VI ÄR ALLA ETT VERK AV DIN HAND.”
JESAJA 64:8

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.
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa utskick kommer
2020.07.01
ISSN 2000-5962

2

BÖNEKALENDER | JUNI 2020

Att skapa är en tålamodsprövande process.
Jag tänker på vilket tålamod Gud har med oss
människor, och framför
allt med mig. Hur sen jag
är till att höra och lyda
honom, och hur långsam
jag är att förändra vanor
när min karaktär behöver stärkas.
Jag har nyligen börjat
dreja. Det utmanar mitt
tålamod samtidigt som
det är både rogivande
och svårt. Jag njuter varje gång jag får till en vas.
Men om jag ska kunna
använda vasen till det
den är tänkt för behöver

LEDARE

den härdas i flera steg
och behöver utsättas för
mycket hög temperatur.
Utan härdningen klarar
den inte minsta stöt eller påfrestning. Om jag
skulle sätta blommor i en
ohärdad vas skulle leran
snart återgå till sin gamla
karaktär och blommorna
dö.
Gud hade en plan när
han skapade dig och mig.
Nu under coronakrisen
vill jag tro att vi, världens
kristna, är i en process
där Gud vill härda oss för
att kunna använda oss
för sitt syfte. Aldrig tidigare har jag känt mig när-

mare våra förfölja syskon
än nu när de utsätts för
ännu större press än tidigare. Kanske Guds syfte
med mig just nu är att stå
i gapet och be för de som
lider allra mest.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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ALGERIET
1 juni

Be för kyrkan i Algeriet, när pressen mot de kristna fortsätter. Be att de stängda kyrkorna snart kan öppnas igen.
Be även att församlingsledare ska kunna tänka klart och
vägleda kyrkan under dessa svåra tider.
Apostlagärningarna 4:29-30

2 juni

Många kristna saknar tillgång till en kyrka efter stängningarna. Be att de kristna ska förbli starka i sin tro och
finna andra vägar till gemenskap och uppmuntran.
Filipperbrevet 4:4-9

3 juni

I slutet av 2019 var det presidentval i Algeriet och det har
varit mycket oro i landet. Be att de kristna ska stå stadiga
i sin tro och fatta beslut som hjälper kyrkan, inspirerade
av den helige Ande.
Jakobsbrevet 1:12

4 juni

Det är enligt lag förbjudet att ”skaka en muslims tro” eller
att ”vilseleda en muslim till att konvertera till en annan
religion”. Trots denna begränsning är skörden stor, men
arbetarna är få. Be att Herren kallar människor och sänder ut dem att sprida evangeliet i Algeriet.
Matteusevangeliet 9:37-38
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EGYPTEN
5 juni

Be om rättvisa i Egypten. Ofta attackeras kristna utan att
förövarna åtalas. Incidenter kan börja som enkla konflikter mellan grannar, men de förvandlas till strider som
kristna aldrig kan vinna. Be speciellt för butiksägaren Gabir* som blev oense med en kund om en skuld. En extremistgrupp drog ut Gabir på gatan och knivhögg honom.
Gabir överlevde men är svårt chockad och skadad.
Jesaja 59:1

6 juni

Fortsätt be om rättvisa i Egypten. Nuri* var gift och hade
fyra små barn. När hans fru blev förolämpad och slagen
av en butiksägare på grund av sin kristna tro åkte Nuri dit
för att stå upp för sin fru. Priset blev högt. Nuri släpades
ut ur butiken och dödades av extremister. Be för änkan
och de fyra barnen. Be att rättvisa ska skipas i situationen.
Jesaja 1:16-17
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MYANMAR
7 juni

Be för kampen mot droger. Vallmo odlas över hela landet,
även i bergen där kristna bor. Många har börjat odla opium för att enkelt tjäna pengar, och de flesta fastnar i droger. Det utgör ett hot mot kyrkans och landets framtid. Be
för regeringens drogförebyggande arbete. Be att Gud ska
öppna vägar till andra inkomstkällor för de kristna bybor
som odlar vallmo.
Jeremia 17:7-8

8 juni

På grund av covid-19-pandemin blir den inplanerade lärjungaträningen uppskjuten. Be att Open Doors lokala
medarbetare snart ska kunna återuppta träningen. Be att
Herren ska beskydda kristna från den dödliga sjukdomen.
Jesaja 41:10

9 juni

Be om säkerhet för internflyktingar i staterna Kachin,
Rakhine och Chin. Kachin- och Chin-folken är kristna.
De har tvingats fly på grund av konflikter mellan stamrebeller och militären. Flyktingarna bor nära inpå varandra
i läger och få har tillgång till sjukvård. Om corona-pandemin skulle bryta ut i lägren är infektionsrisken hög. Be om
Guds beskydd över dessa människor.
Jesaja 33:2

10 juni

Sedan nyår har strider pågått i Rakhine, i västra Myanmar, mellan regeringstrupper och Arakan-armén. Bland
annat har en skola beskjutits där 17 ungdomar skadades,
däribland några kristna och händelsen har satt skräck i
hela regionen. Be för de skadade eleverna och be för de
kristna i konfliktområdet.
Psaltaren 147:3-11
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MAROCKO
11 juni

Be för Abbas* som förföljs av polisen. Han känner sig
mycket pressad av detta och överväger att flytta till en annan stad.
Jesaja 59:3-8

12 juni

Be för Farida * som på grund av sin kristna tro lämnades
av sin man. Be att hon inte ska förlora sin son också.
Johannesevangeliet 14:27

13 juni

Mohammed* kämpar för att kunna försörja sig, då han
har svårt att få ett arbete i sin hemby. De andra byborna
vill inte att han ska jobba där på grund av att han är kristen. Be om Guds beskydd och ledning, så att Mohammed
kan skaffa sig en inkomst.
1 Petrusbrevet 5:7

”TALET OM KORSET
ÄR EN DÅRSKAP FÖR
DEM SOM GÅR FÖRLORADE,
MEN FÖR OSS SOM RÄDDAS
ÄR DET EN GUDS KRAFT.”
1 KORINTHIERBREVET 1:18
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MALAYSIA
14 juni

”Hari Gawai” är en skördefestival som firas stort i Östra
Malaysia, ett område som även har landets största kristna befolkning. Be för säkerheten under firandet. Be att de
kristna i Malaysia får vara ett ljus bland de människor
som inte tror.
Matteusevangeliet 5:14-16

15 juni

Be för en 16-årig nybliven mamma som har blivit uppmuntrad av en barnbibel, som hon fick av en samarbetspartner till Open Doors. Samarbetspartnern upplever att
den Helige Ande verkligen arbetar i den unga mamman,
genom bibelberättelserna. Be att Gud välsignar kvinnan
och hennes barn. Be att kvinnans tro ska växa och att Herren ska tillgodose alla deras behov.
Johannesevangeliet 6:35-40

16 juni

Be för ungdomslägret som var planerat att anordnas i
Malaysia. Tidigare erfarenheter visar att dessa läger har
påverkat många ungdomar, och Open Doors kontakter
vill nu genomföra det även i Malaysia. Be om ledning och
vishet från Gud för planeringen av lägret.
Psaltaren 90:17
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MALDIVERNA
17 juni

Be för församlingsgemenskapen på Maldiverna. Nästan
alla kristna är gästarbetare från Sri Lanka och Indien. De
flesta möts hemma, cirka 30 personer åt gången, ibland
fler. Be att Guds verk ska spridas och att maldivierna får
höra det glada budskapet om Jesus.
Jesaja 55:6-11

18 juni

Be för Maldivernas regering och myndigheter. Be att Gud
ska gripa in och att det ska ske en positiv förändring för
landet när det gäller religionsfrihet och möjlighet att samlas till möten.
Jesaja 10:1-2

19 juni

I många år har Maldiverna haft allvarliga sociala problem,
som till exempel drogmissbruk, sexuella övergrepp och
höga skilsmässotal. En opublicerad studie från 2009 visar
att en av sju ungdomar i gymnasieåldern har utsatts för
sexuella övergrepp. Landet har också det högsta skilsmässotalet i världen. Be om Guds nåd över nationen, eftersom
det endast är Han som är svaret på dessa problem.
Lukasevangeliet 4:18-19

20 juni

Be om vishet för president Mohamed Nasheed när det
gäller hanteringen av religiös extremism. Han har sagt
att Maldiverna kommer att gå under om inte de religiösa
extremistiska aktiviteterna i landet upphör. Frågan har
tagits upp flera gånger, men inga verkliga åtgärder har
vidtagits. Be att Gud ska ge landets ledare vishet och gudomlig ledning.
Ordspråksboken 14:8
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KINA
21 juni

Regimen i Kina försöker dra bort ungdomar under 18 år
från kyrkolivet och hindra dem att få ta del av evangeliet.
Open Doors arbetar för att utrusta kyrkor med moderna,
kreativa verktyg och strategier för att nå unga människor
med evangelium. Be för våra samarbetskyrkor som utvecklar detta material.
Johannesevangeliet 15:16

22 juni

Be för Halimah* och hennes försvunna make. Halimah
och hennes man är kristna med muslimsk bakgrund och
förolämpas ofta av Halimahs släktingar på grund av sin
tro på Jesus. Halimahs man arresterades för sex månader
sedan och har inte hörts av sedan dess. Halimah längtar
desperat efter Guds barmhärtighet och ingripande och ber
om förbön.
Psaltaren 6:3-11

23 juni

Be för Yaman*, en kristen med muslimsk bakgrund, som
reser för att träffa och lärjungaträna framtida ledare.
Huskyrkor i vissa delar av Kina har slutat att träffas på
grund av den hårda övervakningen och Yaman söker
kreativa sätt att dela evangeliet i sin hembyggd i västra
Kina. Be om beskydd för Yaman och folkgruppen han
kommer från. Be om en öppenhet för evangeliets budskap
i gruppen.
Psaltaren 40:6-12

24 juni

Tacka Gud för en ny bibelöversättning. Förra året släppte
våra översättare en ny version av Nya testamenten på en
dialekt hos en onådd buddhistisk folkgrupp i västra Kina.
Gensvaret har varit fantastiskt. Både kristna och sökare
säger att översättningen är mycket bra och att de, enligt
uppgift, älskar sina nya biblar. Prisa Gud för denna milstolpe och fortsätt be för det pågående arbetet med Gamla
testamentet.
Jesaja 40:3-11
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TADZJIKISTAN
25 juni

Be för fyra ledare som har fått böter för att de har arbetat med bibelöversättning. Böterna motsvarade femsju månadslöner, och är ”en enorm summa” enligt
människorättsorganisationen Forum 18. Be om uppmuntran och försörjning för de fyra ledarna.
Psaltaren 37:1-19

26 juni

I januari 2018 skärptes Tadzjikistans religionslagstiftning,
vilket ökade den statliga kontrollen över religionsutövning. Be om styrka och beskydd för de kristna i Tadzjikistan, som är under press. Be att Gud ska bygga sitt rike i
Tadzjikistan.
Ordspråksboken 2:7-8

27 juni

Församlingen Full Gospels kyrkobyggnad beslagtogs när
deras pastor Bahrom greps. Kyrkan är fortfarande stängd
trots att Bahrom nu är frisläppt. Be att församlingen snart
ska få tillbaka sina lokaler och att medlemmarna ska stå
starka när de möter förföljelse. Be om helande för Bahrom
efter hans tid i fängelse och be även för hans familj.
1 Samuelsboken 2:8-10
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MAURETANIEN
28 juni

Be för ett flertal kristna i Mauretanien som är anklagade
för hädelse. Be om en rättvis rättegång och att de ska få de
rätta orden när de vittnar.
Matteusevangeliet 10:16-20

29 juni

Be att de olika kyrkorna ska uppmuntra varandra under
coronakrisen. Be att de ska växa till i gemenskap och i enhet i Kristus.
Filipperbrevet 2:1-11

SVERIGE
30 juni

Be för Open Doors personal inför semesterledigheten. Be
om vila, tid med Gud och nya tankar inför höstens arbete.
Be även för en fungerande verksamhet på kontoret, även
när många är lediga.
Jesaja 61:10-11
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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
opendoorssverige.podbean.com

