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Varje förmiddag kl 9:30
samlas vi på Open Doors
för bön. Vi ber, precis
som du, utifrån denna
bönekalender. Det är en
styrka att veta att Guds
Ande förenar dig och mig
i bön.
En dag under bönen
får jag Lina Sandells text
i tankarna.
En liten stund med Jesus, o, vad den jämnar
allt och ger åt hela livet en
ny och ljus gestalt.
För mig som ofta har
intensiva och ibland
stressiga dagar, blir allt
annorlunda om jag bara
söker gemenskap med Jesus först. För människor

LEDARE

som lever i förföljelse blir
skillnaden förstås ännu
större. I lran lever kristna isolerade, även utan
pandemi. De vågar inte
ens dela sin tro med andra människor, och kanske känner de inte ens
till om det finns andra
kristna där de bor. Men
trots risken att bli upptäckta och utsättas för
stränga straff, tortyr och
fängelse väljer de att följa
Kristus. Jesu dragningskraft är så stark. Den är
livsförvandlande.
När jag är trött av vägen och allt som möter
mig, en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig.

Att följa Jesus i en
fientlig miljö innebär att
leva i konstant stress på
obestämd tid, att ge sig
in i en ensam kamp för
att få en liten stund med
Jesus.

Sofia Dernánd
Kommunikationschef
Open Doors Sverige

WWW.OPEN-DOORS.SE
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IRAN
1 juni

Tacka Gud för iraniernas öppenhet för evangeliet. Trots
den allvarliga förföljelsen fortsätter nya människor att ge
sitt liv till Kristus. Tacka Gud för att människor kommer
till tro på Honom även i andra delar av den muslimska
världen. Be om fler ledare, då behovet av lärjungaträning
för nya kristna är stort.
Psaltaren 96

2 juni

Be för tvååriga Lydia i Iran. Myndigheterna vill ta henne
från adoptivföräldrarna Sam och Maryam, eftersom de
är kristna. Nyligen dömdes Sam till ett års fängelse, och
en efterföljande tvåårig exil. Han ska snart påbörja sitt
straff. Tacka Gud för det stöd Lydia och hennes föräldrar
får från omgivningen. Be även för att myndigheterna ska
påverkas.
Romarbrevet 10:11-13

4

BÖNEKALENDER | JUNI 2021		

WWW.OPEN-DOORS.SE

3 juni

Be för 22-åriga Mary (Fatemeh) Mohammadi från Iran,
som är aktivist för kristnas rättigheter. Trots sin unga ålder har hon redan suttit fängslad i sex månader. Mary har
även stängts av från universitetet och förlorat sitt jobb på
grund av sitt engagemang.
Jakobsbrevet 5:10-11

4 juni

Be för kvinnliga kristna som har blivit helt isolerade från
omvärlden, när deras familj upptäckt deras tro. Be att de
ska känna att de inte är ensamma.
Hebreerbrevet 2:16-18

5 juni

Be för kristna som sitter fängslade för sin tro i Iran. Många
hamnar i isoleringsceller eller utsätts för tortyr. Be också
för dem som har släppts, men fortfarande har psykiska
men av sin tid i fängelse.
1 Petrusbrevet 2:19-24

6 juni

Be om en öppenhet bland hemligt kristna för att lära av
andra. Vissa har levt ensamma med sin tro så pass länge
att de har börjat skapa sin egen teologi. Be att hemligt
kristna ska hitta varandra och kunna stödja varandra i
tron.
Efesierbrevet 4:14-16

7 juni

Pandemins effekter har inneburit större press på traumarådgivare. Be särskilt om vishet och känslighet för dem,
eftersom varje persons situation är unik. Be att deras arbete får ha stor betydelse för människors psykiska hälsa.
Romarbrevet 8:28-32

8 juni

Be för familjer som kämpar med konflikter mellan föräldrar och barn. Det finns nästan inget material som hanterar föräldrafrågor ur ett kristet perspektiv. Be att en sådan
hjälp snart ska bli tillgänglig.
Psaltaren 32:8

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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ALGERIET
9 juni

Be för de kyrkor som har stängts ner av myndigheterna
under det senaste året, att de kan öppna och att kristna
kan träffas igen. Andra offentliga byggnader tillåts vara
öppna, men kyrkor är fortfarande stängda på grund av
coronarestriktioner. Be för kristna som har isolerats på
grund av kyrkans nedstängning.
Psaltaren 37:1-9

10 juni

Be för församlingsledare i pandemikrisen. Be att Herren
ger dem vishet i hur de kan tjäna sina församlingar bäst
och hur de kan inspirera till gemenskap.
Apostlagärningarna 20:28

11 juni

Be för ett avskaffande av den antikonverteringslag som infördes 2006. Lagen har fortfarande en mycket stor inverkan på hur möjligheterna ser ut för kyrkan och för kristna
som är nya i tron.
2 Timotheosbrevet 2:8-9
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SÖDRA FILIPPINERNA
12 juni

Be för Filippinerna, som i dag firar sin självständighetsdag. Be om vishet för kyrkans ledare. Be också för landets
kristna med muslimsk bakgrund. Be att Gud ska använda
människor, drömmar och mirakel för att deras familjer
ska lära känna Jesus.
2 Timotheosbrevet 2:3-5

13 juni

Det årliga ungdomslägret som anordnas av Open Doors
samarbetspartners kommer inte att kunna genomföras som planerat i år på grund av covid-19-restriktioner. I
stället för ett femdagars-läger ska två tredagars-läger anordnas. Be om styrka och vishet för dem som förbereder
lägren. Be om beskydd mot olyckor och sjukdomar under
lägret, särskilt mot covid-19. Be också att Gud ska leda
sjukvårdsansvariga till lägret.
Ordspråksboken 16:3

14 juni

Ungdomsutbildningen för kristna från olika folkgrupper
fortsätter, även under pandemin. Utbildningen sker huvudsakligen online, med vissa fysiska möten i små grupper. Be om Guds ledning för ungdomsledarna, eftersom
många av ungdomarna bor på avlägsna platser som saknar internet. Be att Gud ska ge dem det som behövs, så att
träningen kan genomföras.
Psaltaren 90:16-17

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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SUDAN
15 juni

Tacka Herren för de framsteg som Sudan har gjort när det
gäller att skydda människors rätt till religionsfrihet. Be att
förändringarna genomförs på alla statliga nivåer och att
de får genomslag i samhället.
Ordspråksboken 11:17-20

16 juni

Även om det finns ett uttalat stöd för religionsfrihet hos
övergångsregeringen, så upplever kristna att de fortsätter
möta begränsningar. Den senaste tidens utbrott av etniskt
våld i Darfur har också påverkat kristna. Våldet väcker
frågor om de regionala myndigheternas förmåga att skydda sudaneser från attacker på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Be för de kristna i landet.
1 Petrusbrevet 1:3-5

17 juni

Be om vishet för regeringen när den försöker förbättra
tillvaron för alla sudaneser som har lidit mycket under
ekonomiska svårigheter. Be att denna bräckliga demokrati ska få möjlighet att växa i styrka.
Ordspråksboken 11:14

18 juni

Be om vishet för kristna församlingar som fortsätter göra
påtryckningar på regeringen om sina rättigheter. Be att de
ska kunna göra det på ett sätt som förhärligar Kristus. Be
om Herrens beskydd för kyrkor, särskilt på landsbygden
där man möter en hel del motstånd.
Kolosserbrevet 4:5-6
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MYCKET ALLVARLIG
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SYRIEN
19 juni

Ranim* är en muslimsk tonåring som deltog i ett utbildningsseminarium med temat ”Mitt liv har en mening”, i
ett Center of Hope i östra Syrien. Nu vägrar hennes bror
låta henne gå i kyrkan längre och tvingar henne att bära
slöja. Be för Ranim och för många andra flickor i samma
situation som hon.
Jakobsbrevet 1:12

20 juni

Syrien lider brist på bensin, gas och bröd. De internationella sanktionerna gör att priserna är högre än någonsin och människor är deprimerade, frustrerade och utan
hopp. ”Vi behöver ett mirakel för att rädda detta land” säger en lokal samarbetspartner till Open Doors. Be att syrierna ska finna hopp i Kristus och att krisen ska vara över
inom en snar framtid.
Jesaja 61:1-2

21 juni

Be för barn från Syrien, som har tvingats fly från landet.
Fler än hälften av dem har aldrig gått i skolan. Be om ett
mirakel, så att den här generationen inte går förlorad för
Syrien. Be att Herren Jesus ska vara en stark grund i dessa
barns liv.
Markusevangeliet 10:13-16
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BURKINA FASO
22 juni

Salamata* och hennes pappa blev först utkörda från farföräldrarnas hem, för att hennes pappa var kristen. Därefter fick hon bo hos en pastor i en annan stad. En dag
kom jihadister till staden och Salamata tvingades fly. Sedan dess har Salamata gått i traumabearbetning hos Open
Doors. Be om Guds ledning för Salamata. Be om en längtan att studera Guds ord. Be att bibelstudierna ska bli till
uppmuntran för henne.
Nahum 1:7

23 juni

Be för änkor och föräldralösa i Burkina Faso som har förlorat sina män och fäder i extremistattacker. Be om vishet
och ansvar hos regeringen i kampen mot jihadister.
Psaltaren 140

24 juni

Be om vishet och uppmuntran för pastorer i de kyrkor
som tar hand om människor som har fördrivits från sina
hem.
Psaltaren 90:16-17

25 juni

När jihadisterna först besökte Isaiahs* by i norra Burkina
Faso sa de att alla skulle konvertera till islam eller dödas.
Isaiah och hans familj flydde till staden Kaya. Sedan slog
covid-19 till och Isaiah förlorade sitt nya jobb. ”Där vi kommer ifrån finns det inga fler kristna, alla har flytt. Be att
fienden, som har angripit kristna och tvingat dem att fly
och lämna sina kyrkor, ska stoppas.”, säger Isaiah.
Psaltaren 3

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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KINA
26 juni

Under 2020 tvingades en kyrka i centrala Kina att övergå till webbaserad undervisning och små hemgrupper, på
grund av covid-19 och strikta restriktioner. Tidigare i år
när en av hemgrupperna möttes, så överrumplades de av
lokala myndigheter, som stängde ner mötet och förhörde
de kristna. Be om tröst, styrka och mod för dem. Be speciellt för syster Zhang*, hemgruppsledaren, som fick utstå
de tuffaste förhören.
Josua 1:9

27 juni

Tacka Gud för att Open Doors-teamet i Kina nyligen kunde träffas, för första gången på länge. De fick uppmuntra
varandra, be tillsammans och planera för de kommande
månaderna. Be för enighet, kreativitet och passion i teamet. Be om beskydd i en vardag med skärpta kontroller,
övervakningskameror och restriktioner.
1 Petrusbrevet 4:10-11

28 juni

En husförsamling i norra Kina har mött mycket motstånd
och fick till slut dela upp sig i många mindre grupper.
Trots det har församlingens engagemang för mission utomlands ökat. Bland annat satsar de på utbildning för
att kunna skicka kinesiska missionärer till andra länder.
Tacka Gud för att den nuvarande vågen av förföljelse inte
har stoppat kyrkorna från deras missionskallelse.
Apostlagärningarna 8:1-8

29 juni

Marcus*, en kristen med buddhistisk bakgrund, bötfälldes
för sex år sedan efter att ha predikat evangeliet. Eftersom
han inte kunde betala böterna fick han i stället sex års
fängelse. Han har nyligen blivit frisläppt och återförenats
med sin familj. Be om återhämtning och förnyad glädje att
tjäna Herren för Marcus. Be även om beskydd för familjen
från övergrepp av lokala myndigheter.
Ordspråksboken 4:18-22

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG

13

SVERIGE
30 juni

Be för personalen på Open Doors Sverigekontor. Som på
många andra arbetsplatser har en stor del av arbetet det
senaste året skett hemifrån, vilket har påverkat både psykiskt och fysiskt. Be för hälsa och vila. Trots distansarbetet
har det dock hela tiden funnits en enhet i teamet, både socialt och andligt. Tacka Herren för detta.
Hebreerbrevet 10:23-24
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

Foto: Vinzent Weinbeer Pixabay
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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

