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Gud verkar i allt. Det är
inte alltid jag ser det. Det
kan bero på att Gud väntar på att jag ska göra mig
tillgänglig, att säga: ”Här är
jag – använd mig!” Då öppnas mina andliga ögon.
En dag frågade jag Gud
vem jag kunde välsigna
i dag, vem Han ville att
jag skulle se och höra.
Plötsligt får jag till mig
ett namn och en summa pengar och en glädje
kommer över mig. Jag
ringer Maria* och frågar
om jag får träffa henne.
Hon ber mig att köpa
med mig mjölk till kaffet. I affären grabbar
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LEDARE

”HERRE, VAR INTE
SÅ LÅNGT BORTA,
DU, MIN STYRKA,
SKYNDA DIG OCH
HJÄLP MIG!”
PSALM 22:20

Foto: Priscilla Du Preez - Unsplash

jag åt mig en liter och
fylls återigen av en stark
glädje, lycka rent av, och
börjar otroligt nog att
storhandla åt Maria. När
jag räcker över kassarna
brister hon ut i gråt.
Hon berättar om sitt
liv och sin situation – att
hon de senaste tre dagarna legat i fosterställning och ropat på Gud
och frågat varför Han
har övergivit henne.
Under kaffet berättar jag om min verkliga
orsak att möta henne
och räcker över kuvertet med pengar. Maria
förundras och konstaterar att det är exakt den

summa hon behöver för
att göra sig skuldfri.
Gud kallar oss att vara tillgängliga för honom, och
för bönens tysta rop. När
vi i augusti ber för våra
förföljda syskon lyssnar
vi efter deras viskningar.
*Namnen är ändrade
av säkerhetsskäl.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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INDIEN
1 augusti

Tina trakasseras ständigt för sin kristna tro av sina kollegor på sjukhuset där hon arbetar. Nyligen utsattes hon
för ett våldtäktsförsök av en manlig kollega. Händelsen
är polisanmäld, men ingen utredning har inletts. Be om
beskydd och styrka för Tina. Be att hon ska orka hålla
fast vid sin tro, trots de tuffa omständigheterna.
Psaltaren 94:16-19

2 augusti

Be för de förföljda kristna som har förlorat sina jobb på
grund av nedstängningar till följd av corona-pandemin.
Be för deras framtid, att Gud ska gripa in i deras liv och
öppna vägar till nya möjligheter.
Psaltaren 34:18-20

3 augusti

Be för den nödhjälp i Indien som distribueras till kristna
som inte får ta del av det statliga biståndet. Be om beskydd för lokala samarbetsorganisationer och att hjälpen ska nå de mest behövande.
Psaltaren 34:16

4 augusti

Som i många andra länder har kyrkorna varit stängda
i Indien, för att stoppa spridningen av corona-viruset.
Be att kristna i landet trots det ska växa i sin tro, själva och tillsammans med sina familjer. Be speciellt för de
församlingsledare som är beroende av kollekten under
söndagsgudstjänsterna och nu har förlorat sin inkomst.
Markusevangeliet 10:28-31
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5 augusti

Be för människorna i Västbengalen, bland dem många
kristna familjer, som har drabbats av cyklonen Amphan.
Be om Guds omsorg om dem som har förlorat hem och
försörjning, och att de människor som fortfarande saknas ska bli återfunna.
2 Korinthierbrevet 1:4

6 augusti

Be för Norin* och Nikita*, som på grund av sin kristna
tro har attackerats av extremister. Efter attackerna fick
båda kvinnorna vårdas på sjukhus. Be om helande och
Guds omsorg om dem, och att de inte ska behöva känna
fruktan trots det trauma som de har upplevt. Be att Gud
ska komma och möta deras förföljare.
1 Petrusbrevet 3:14

7 augusti

Be om enhet bland Indiens kristna och deras ledare. Be att de ska kunna stå tillsammans, under alla
omständigheter.
Johannesevangeliet 17:21-23

8 augusti

Be för projekt för självförsörjning i olika delstater i Indien. Genom projekten får kristna hjälp att utbilda sig
och starta företag för att kunna försörja sig och sin familj.
2 Korinthierbrevet 1:5

WWW.OPEN-DOORS.SE

5

BANGLADESH
9 augusti

I början av augusti firas den nationella offerhögtiden ”Eidul Azha”, då muslimer minns Abrahams villighet att offra
allt för Gud. Be att muslimer ska finna den sanne Guden,
när de söker honom. Be att firandet av Abrahams villighet
att offra sin son ska hjälpa dem att förstå att Gud har offrat sin son Jesus för dem.
Hebreerbrevet 11:17-19

10 augusti

Be om energi, styrka och kreativitet för Open Doors samarbetsorganisationer i Bangladesh. Efter nedstängningarna, till följd av corona-pandemin, är de fysiska behoven
mycket stora bland de kristna. Samtidigt måste även projekt och utbildning anpassas, så att de möter kraven för
social distansering.
Psaltaren 68:20-21

JA, DU ÄR MIN KLIPPA OCH MIN BORG.
DU SKALL LEDA OCH STYRA MIG, DITT NAMN
TILL ÄRA. DU SKALL LÖSA MIG UR SNARAN
DE GILLRAT, DU ÄR MIN TILLFLYKT.
PSALTAREN 31:4-5
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NIGER
11 augusti

Be för Abdoul*, som är kristen med muslimsk bakgrund
från södra Niger. När hans familj fick reda på att han hade
blivit kristen blev han utkastad från sitt hem. Abdoul är
inte välkommen tillbaka förrän han har återgått till islam.
Be för hans psykiska och andliga behov, att han ska bli
uppmuntrad och växa i sin tro. Be att han ska få uppleva
på ett tydligt sätt att han har fått en ny stor familj i den
kristna kyrkan och att han får omslutas av Kristi kärlek
genom den.
Matteusevangeliet 5:10

12 augusti

Briskila* är en 14-årig kristen tjej från västra Niger. Förra
året våldtogs hon av en man som hade arbetat för hennes
pappa. Efteråt flydde gärningsmannen och har nu en fristad i ett muslimskt samhälle. Att kränka kristna kvinnor
och på det sättet förtrycka hela den kristna gemenskapen
är inte ovanligt i regionen. Be om Herrens nåd för Briskila.
Be även om vishet för hennes familj och församling, så att
de kan stötta henne på bästa sätt.
Hesekiel 34:15-16
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NORDKOREA
13 augusti

Be för kristna i Nordkorea. De påverkas av restriktionerna i samband med covid-19 på olika sätt, bland annat blir
hjälpen utifrån begränsad. Be att Gud ska öppna dörrar så
att hjälpen kommer fram.
Psaltaren 138:7-8

14 augusti

Be för Jakob, som blev kvar i Kina när hans mamma, som
är kristen, skickades tillbaka till Nordkorea. Hans mamma såldes till hans kinesiska pappa, när hon lämnade
Nordkorea för att leta jobb i Kina. För flera år sedan upptäcktes hon av polisen och skickades tillbaka till Nordkorea. Jakob har inte träffat henne sedan dess, men han har
kommit till tro på Kristus och har ett hjärta för sin mammas hemland.
I Thessalonikerbrevet 3:6-7

15 augusti

Be för Ruth, en flykting som har skickats tillbaka till Nordkorea från Kina. Ruth kom i kontakt med ett av Open
Doors boenden i Kina, och tog emot Jesus där. Be om Guds
beskydd, omsorg och kärlek för Ruth.
2 Korinthierbrevet 4:10-11

16 augusti

Be för bibelstudiegrupper för nordkoreanska traffickingoffer i Kina. Be att Gud ska välsigna dem och fylla gemenskapen med glädje, och beskydda deltagarna från att bli
rapporterade till myndigheterna. Be om styrka och vishet
för Open Doors fältarbetare, som arbetar med grupperna.
Matteusevangeliet 5:6

17 augusti

Be för kristna radiosändningar som når in i Nordkorea.
Radioprogrammen förser hemligt kristna med lärjungaträning, bön, lovsång och bibelstudier. Be om Guds ledning för de som arbetar med projektet, och att Han ska
tala till människor genom radioprogrammen.
Jesaja 55:10-11
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SUDAN
18 augusti

Be för Aman*, som lärde känna Jesus när han var 23 år.
Strax efter det blev han förföljd för sin tros skull, och hans
familj pressade honom att återgå till islam. Aman tvingades fly och stöttas nu av kristna på olika sätt.
Psaltaren 27:7-14

19 augusti

Be för Sudans ledare. Be att Gud ska få beröra deras hjärtan så att landet får uppleva rättvisa, fred och frihet att
välja religion.
Kolosserbrevet 1:15-20

20 augusti

Be för de församlingsledare som finns bland de kristna i
Sudan så de får kraft att kunna stå emot trycket som ökar
från islamistisk extremism. Be om beskydd över kristna
samlingar och möten.
Johannesevangeliet 16:33

”OM NI FÖRBLIR I MITT ORD
ÄR NI VERKLIGEN MINA LÄRJUNGAR.
NI SKA LÄRA KÄNNA SANNINGEN,
OCH SANNINGEN SKA GÖRA ER FRIA.”
JOHANNESEVANGELIET 8:31-32
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INDONESIEN
21 augusti

Be för pastor Anto*, som arbetar bland onådda folkgrupper. Han berättar att han har hotats, men att en förföljelseförberedande kurs har gett honom styrka att fortsätta
arbetet. Be om hälsa, vishet och tro för Anto.
Johannesevangeliet 15:18-21

22 augusti

Under corona-pandemin har kristna ledare blommat ut i
Indonesien. Efter att tidigare ha varit beroende av en pastor och större kyrkogudstjänster har nu en del av deltagarna i Open Doors ledarträning börjat leda små hemförsamlingar. Be att träningen ska kunna fortsätta när pandemin
är över, eftersom den har stärkt kristna i landet.
Johannesevangeliet 14:26-27

23 augusti

Många kristna med muslimsk bakgrund lever på små inkomster. Flera av dem som har förlorat sin arbeten under
corona-krisen diskrimineras och nekas statlig nödhjälp,
på grund av att de är kristna. Be att de ska få uppleva Guds
omsorg, då livet har blivit betydligt svårare under krisen.
2 Korinthierbrevet 1:8-11
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SOMALIA
24 augusti

Kristna i Somalia måste dölja sin tro för omvärlden, skulle
de bli upptäckta är risken stor att de dödas. De som misstänks vara kristna kontrolleras av omgivningen. Be om
Herrens beskydd över små kristna grupper som möts i
hemlighet.
1 Petrusbrevet 4:13-14

25 augusti

Be att Herren ska bygga sin kyrka bland somalier och att
de ska ta emot den gränslösa nåden i Jesus Kristus. Be att
kristna ska kunna ha gemenskap och hjälpa varandra att
växa i tron.
Efesierbrevet 2:17-22

26 augusti

Be för Kadija, en somalisk kvinna i Östafrika, som blev
skjuten på grund av sin kristna tro. Hon överlevde men
fick allvarliga skador. Be om fysiskt och psykiskt helande
för Kadija. Be även om beskydd, eftersom hon fortfarande
utsätts för hot från sin omgivning.
Psaltaren 118:13-14

STÅ UPP, STRÅLA, FÖR DITT LJUS
KOMMER OCH HERRENS HÄRLIGHET
GÅR UPP ÖVER DIG.
JESAJA 60:2
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BRUNEI
27 augusti

Be för kristna i Brunei. Många längtar efter att se sina
familjer och vänner komma till tro på Jesus, men de begränsas av Sharia-lagen som har införts i landet. Be om
kreativitet i hur de kan nå sin omgivning.
Apostlagärningarna 5:40-42

28 augusti

Be för kristna ungdomar i Brunei. Be att Gud ska ge dem
förebilder, som kan uppmuntra dem och hjälpa dem att
satsa stort. Be att Gud ska leda ungdomarna och ge dem
mod att vara tydliga med sin tro.
Hebreerbrevet 11:25-27

”MEN HERRENS NÅD
TAR INTE SLUT,
HANS BARMHÄRTIGHET
UPPHÖR ALDRIG.
VARJE MORGON ÄR DEN NY STOR ÄR DIN TROFASTHET.”
KLAGOVISORNA 3:22-23
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NEPAL
29 augusti

Be för nödhjälpen som delas ut av Open Doors samarbetsorganisationer i Nepal. Be om beskydd under distributionen och att hjälpen ska nå dem som inte har möjlighet
att försörja sin familj.
Ordspråksboken 11:24-25

30 augusti

Be att kristna i Nepal ska få en djupare tro på Herren i
samband med nedstängningar på grund av corona. Be
att de ska bli uppmuntrade att lägga tid på att be och läsa
Guds ord.
Johannesevangeliet 17:13-19

SVERIGE
31 augusti

Be för Open Doors årsmöte som anordnas den 5 september, efter att ha blivit framflyttat från april. Be om gemenskap, Guds ledning och kloka beslut inför framtiden.
Psaltaren 86:9-13
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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

