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Hör vi rätt röst?
”JAG ÄR DEN SANNA VINSTOCKEN OCH
MIN FADER ÄR TRÄDGÅRDSMÄSTAREN.HAN
SKÄR BORT VARJE GREN I MIG SOM INTE BÄR
FRUKT OCH HAN BESKÄR DE GRENAR SOM BÄR
FRUKT SÅ ATT DE KAN BÄRA ÄNNU MER FRUKT”
JOHANNESEVANGELIET 15: 1-2
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fria kyrkan.
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I mer än 30 år har jag varit verksam inom olika
medier. Den församling
jag tillhörde i slutet på
80-talet avskilde mig till
och med som mediamissionär. Jag upplevde att
jag var kallad att vara en
kristen röst.
I dag vill många röster
göra sig hörda, men hör
vi den viktigaste rösten
för den här tiden?
När jag hade haft mitt
produktionsbolag i 18 år
började Gud tala till mig
om att det var dags att beskära företaget. Det blev
en tuff tid då jag i lydnad
klippte av de verksamheter som tidigare hade

LEDARE

hållit mig och företaget
vid liv. Jag tillät mig att
ansas. Det var smärtsamt
och till slut var det ingenting kvar av företaget.
Min röst tystnade.
Jag blev beroende av
att lyssna till Gud för en
ny tid. Att anpassa rösten
till något nytt. Något år
senare hittade rösten en
ny plattform – den förföljda kyrkans.
Under drygt ett år
har pandemin hållit hela
världen tillbaka. Vi har
trätt in i en ny tid, vare
sig vi önskade det eller
inte. Allt är förändrat.
Det är tid att fästa blicken på Jesus och höra vad

han säger till församlingen i dag. Låt oss be att
vi, enskilda bedjare och
församlingen i Sverige,
genom våra olika gåvor
kan be för och vara en
röst för världens förföljda kristna.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige
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NIGERIA
1 april

Be att den nigerianska regeringen ska ingripa och skydda
den kristna gemenskapen från våldsamma attacker. Be att
regeringen når dessa samhällen med stöd och resurser till
återuppbyggnad.
Psaltaren 72:1-4

2 april

Pastor Jeremiahs by i centrala Nigeria attackerades av
militanta fulanimän i april 2020. Be att han ska få vishet,
mod och styrka att fortsätta vara herde för de kristna i
byn och visa dem vägen till förlåtelse och hopp.
1 Petrusbrevet 5:2-4

3 april

Be för våra samarbetspartners i Nigeria. Be att Gud ska
leda och välsigna dem i arbetet med att ge utsatta kristna
stöd, traumarådgivning, lärjungaskap och träning.
Psaltaren 126

4 april

Den nigerianska armén har nyligen räddat ett antal
människor från Boko Harams fångenskap. Bland dem
finns Hauwa Halima Maigana, som kidnappades från en
skola i Chibok 2014. Tacka Herren för att hon och andra
har räddats. Be om fler goda nyheter till Chibok-föräldrarna, som har väntat på sina döttrar i sju år.
2 Samuelsboken 22:2-7
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KAMERUN
5 april

På grund av Boko Harams våldsamheter betecknas nu Kameruns nordligaste del som en ”röd zon”. Den nigerianska
gränsen hindrade inte den islamistiska extremistgruppen
från att komma in i Kamerun och precis som i grannlandet är kristna även här måltavla för Boko Haram. “Hela
området lider. Be att Gud ska stärka våra kyrkor,” säger en
pastor i norra Kamerun.
Psaltaren 90:16-17

6 april

Be för de drygt 300 familjer som fick nödhjälp av Open
Doors samarbetspartners 2020, efter att ha blivit attackerade av Boko Haram. Be om beskydd och att de får bli
skonade från fler attacker.
Psaltaren 147:3-11

7 april

Be speciellt för unga änkor i församlingarna i Kamerun.
Pierre, en församlingsledare, säger: ”Det är svårt för de
unga änkorna. Be att de inte ska förlora tron, och be att de
ska lita på Gud som hjälper dem att uppfostra sina barn”.
Ordspråksboken 14:26-27

8 april

Be för dem som förföljer kristna i Kamerun. Be att de likt
Paulus kommer till tro och blir en del av den kristna gemenskapen. ”Be att Gud hjälper oss från Boko Haram, som
fortsätter att attackera oss. Be att Gud ska förvandla deras
hjärtan, för de gör inga bra saker”, säger Halima.
1 Johannesbrevet 1:5-10
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SVERIGE
9 april

I morgon, den 10 april, genomförs
Open Doors årsmöte. Be att besluten
som tas blir till välsignelse för förföljda
kristna. Be speciellt för Open Doors styrelse
och generalsekreterare, som förbereder årsmötet och
ansvarar för organisationens arbete i Sverige.
Ordspråksboken 2:6-11
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MYANMAR
10 april

Be för Dan*, en kristen med buddhistisk bakgrund i Mandalay, Myanmars näst största stad. Han har blivit arbetslös på grund av coronapandemin och militärkuppen,
vilket har lett till en svår situation för hans familj. Be att
familjen ska ha tillräckligt med mat och att Gud ska använda omständigheterna för att stärka familjen andligt.
Psaltaren 18:31-33

11 april

Be för Moi* som är änka. Hennes man, som var pastor, dog
för några år sedan och lämnade henne med tre barn. Hon
arbetar i vanliga fall med att transportera varor över gränsen mellan Myanmar och Indien, men har haft svårt att
hitta arbete sedan coronapandemin startade. Situationen
har blivit ännu svårare efter att rörelsen för civil olydnad
har blivit aktiv där hon bor. Be att Gud ska försörja henne.
Psaltaren 22:24-32

12 april

Cherry* är deltagare i en entreprenörsutbildning för kvinnor. Hon tar även hand om studenter, i ett utbildningscenter som stöds av Open Doors. Hon berättade nyligen för en
lokal kontakt till Open Doors att hon har kunnat göra jäst
sojabönspasta, för att äta och sälja. Det har hjälpt henne
att försörja sig, både under pandemin och nu under militärkuppen. Tacka Gud för att han har gjort detta möjligt
för Cherry.
1 Krönikeboken 29:10-14

13 april

Många kristna föräldrar som inte har råd med sina barns
skolgång lockas av möjligheten till gratis utbildning som
buddhistmunkar står bakom. Barnen får lära sig buddhistiska värderingar, vilket kan vara förvirrande när de har
fått undervisning om den kristna tron hemma. Be för barnen, så att de kan hålla fast vid sin kristna tro. Be även för
fler skolor och utbildningsstöd för kristna barn.
Markusevangeliet 4:1-20
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MALAYSIA
14 april

Be för församlingsledare i Malaysia, som kämpar ekonomiskt under nedstängningen av landet. Flera av dem har
på grund av den svåra situationen tagit ett steg tillbaka,
vilket påverkar den andliga utvecklingen hos både församlingar och enskilda kristna negativt. Be att dessa ledare ska få en ny passion för att tjäna de kristna i Malaysia.
Lukasevangeliet 12:22-31

15 april

Be för kristna ungdomar i östra Malaysia. Många av dem
är andra eller tredje generationens kristna, och är mest
kristna till namnet. Det gör att de inte längre har så bra
koll på Bibeln till exempel. Be att de ska bli stadigt rotade
i sin tro på Jesus, så att de kan hålla fast vid den när de
möter motstånd och förföljelse.
2 Thessalonikerbrevet 3:5

16 april

Be för en liten kämpande församling i en by i Malaysia.
Det finns planer på ett samarbete med en stabilare kyrka
i närheten, som skulle kunna hjälpa de kristna i byn andligt och ekonomiskt. Be om ledning för Open Doors lokala
partners, som finns med i planerna på ett samarbete. Be
att samarbetet blir till välsignelse för fler kristna grupper
runtomkring.
Lukasevangeliet 12:32

17 april

Be för hemligt kristna i Malaysia, som riskerar att bli förkastade av sina familjer och samhällen om de upptäcks.
Be att Gud ska resa upp frimodiga och starka ledare bland
dessa kristna och att tradition och kultur inte ska hindra
deras tro. Be att de ska fortsätta närma sig Gud, även mitt
i många utmaningar.
Lukasevangeliet 12:35-48
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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
18 april

Be för kristna i norra Kivu-provinsen i nordöstra delen av
Demokratiska republiken Kongo. En brutal grupp härjar
på landsbygden, där många av invånarna är kristna. I en
attack i slutet av 2020 dödades 18 människor och en kyrka brändes ner. I ett angrepp mot en annan by dödades
21 personer, många hem och ett lasarett förstördes och en
kyrka vanhelgades. Be för dem som har förlorat någon i
attackerna.
Klagovisorna 3:46-59

19 april

Attackerna i norra Kivu-provinsen har gjort att människor
flyr till säkrare områden närmare städerna. Be om beskydd och försörjning för dem som har tvingats lämna
sina hem på grund av våldsamheterna. Be även om vishet
för pastorer, som tjänar sina församlingar under osäkra
och mycket farliga omständigheter.
Klagovisorna 3:19-26
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ARABISKA HALVÖN
20 april

Be för gemenskapen mellan Jesu efterföljare. Kristna i
länderna på Arabiska halvön utmanas av både isolering,
misstro och covid-19-pandemin. Be att de regelbundet
ska kunna mötas både fysiskt och digitalt, tillbe Herren
tillsammans, växa i vishet och kunskap om hans ord och
uppmuntra varandra.
Romarbrevet 12:1-12

21 april

Risken för förföljelse hindrar ibland kristna på Arabiska
halvön från att samlas. Be för isolerade kristna med muslimsk bakgrund, som tror att de är de enda i sitt land som
följer Kristus. Be att Gud ska leda dem till en annan kristen, som kan gå med dem på vägen med Kristus.
Psaltaren 106:1-5

22 april

Be att hela stammar och familjer ska ta emot Kristus som
Herre och Frälsare. När familjer och vänner accepterar
Kristus som sin Frälsare tillsammans, bildas en naturlig
gemenskap av Kristi efterföljare.
Uppenbarelseboken 7:9-17
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CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
23 april

Kristna i Bambari i nordöstra delen av Centralafrikanska republiken har upplevt ökade spänningar på grund av
greppet som en ökänd grupp inom rebellalliansen CPC har
om staden. Gruppen har nyligen flyttat sitt huvudläger till
en plats nära en baptistkyrka. Nu använder de kyrkans
parkering för möten och för att ställa upp sina fordon. Be
om beskydd för kristna i staden.
Psaltaren 124

24 april

Miranda är en 48-årig änka med sex barn, som arbetar
som diakon i en baptistkyrka i Bambari. För en tid sedan
stoppades hon av tre beväpnade personer, som frågade
henne om hon skulle be för att armén skulle ha framgång
mot dem. Därefter blev hon indragen bakom ett hus, där
hon blev misshandlad. Be om ett helande från den traumatiska upplevelsen för Miranda.
Psaltaren 116:1-15

25 april

Den oroliga situationen i Centralafrikanska republiken är
komplex. Alliansen av rebellgrupper som utmanade regeringen 2013 är i dag splittrad i många olika grupper, som
kämpar mot varandra om territorium. Be att kristna ska
få uppleva Herrens fortsatta omsorg i dessa utmanande
tider.
Psaltaren 31:25

26 april

Pandemin har förvärrat en redan svår situation för kristna i landet. Bland de mest behövande finns bland annat
många änkor och föräldralösa. Kyrkor gör vad de kan
för att hjälpa människor, men deras resurser är inte alls
tillräckliga för de enorma behoven. Be om vishet och beskydd för kyrkans ledare. Be att den helige Ande utrustar
dem, så att de kan sprida hopp.
Romarbrevet 15:1-6
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MAROCKO
27 april

Be för Hajer*, som lider på grund av dålig hälsa. Kyrkan
försöker hjälpa henne att få behandling, men det har visat
sig vara mycket svårt att ordna allting. Be att Gud ska gripa in i situationen.
Psaltaren 91:9-12

28 april

Be för Amal*, en ung kvinna som är ensam kristen i en liten by. Livet är svårt för henne, eftersom hon längtar efter
gemenskap med andra kristna. Be att hon ska hitta några,
som hon kan dela tron med i sitt område.
Psaltaren 38:10

29 april

Be för Muhammad, som behöver försörja sin familj. Arbetsgivaren, som Muhammad hade en tillfällig anställning hos, har avskedat honom. Be om en lösning för
Muhammad.
Psaltaren 55:23

30 april

Marocko har drabbats hårt av covid-19-relaterade problem. Be för kristna som lider av fattigdom på grund av
krisen.
Psaltaren 66:9
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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

