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M

uslimska länder som styrs
av sekulära regimer har ofta en dröm
om att upprätta ett religiöst styre. Målbilden
är ett rike som är styrt
av islam. Iran är ett av
de länder som kommit
längst. Genom en religiös revolution inrättade
man där en teokrati för
42 år sedan. Men fick
man det lyckorike man
hoppades på? Idag ger
Irans befolkning ett entydigt svar: ”Befria oss
från detta system”!
Religiösa diktaturer är
ofta den värsta sortens
envälden. Iran är inget

LEDARE

undantag. Det religiösa
styret har idag blivit outhärdligt och landet har
stora inre spänningar.
Dels kan man se en massiv sekularisering av hela
det iranska samhället.
Idag är det bara 40 % av
invånarna som bekänner
sig till islam (shia & sunni)! Dels är det allt fler av
invånarna som upptäcker den kristna tron.
Människor som har
levt i en diktatur uppskattar den frihet som finns i
Kristus! Detta är anledningen till att kristendomen ofta växer snabbast
i diktaturer. Men när en
iransk medborgare kon-

verterar ”hotas landets
nationella
säkerhet”.
Man blir en ”fiende till
Gud”, eftersom landets
högste ledare är guds
representant på jorden.
Människor som funnit
friheten tvingas leva som
hemligt kristna!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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IRAN
1 juli

Be för kristna som har öppnat sina hem för sin församling, och på grund av det nu utsätts för förföljelse. Be för
dem som har förlorat sina arbeten efter att arbetsgivaren
upptäckt deras tro. Be att den helige Ande leder dem rätt.
1 Petrusbrevet 1:3-9

2 juli

Be för gemenskapen mellan kristna som sker online. Be
att de får möjlighet att lära av varandra och växa i tro. Be
att hemligt kristna får hitta varandra, så de inte behöver
bära bördan i ensamhet.
1 Petrusbrevet 2:4-10

3 juli

Be för lärjungaträningen, både den som sker digitalt och
den som sker med fysiska träffar. Be att hemligt kristna
ska få förstå och lära känna Bibeln bättre, så deras tro kan
växa.
Efesierbrevet 4:23-24

4 juli

Be för dem som står i den svåra uppgiften att nå fram
till kristna för att stötta dem på olika sätt. Be att kommunikationen sker på ett säkert sätt. Be även om vishet i
planeringen.
Psaltaren 18:31-33
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5 juli

Be för ungdomar i Iran. De möter många utmaningar på
grund av den ekonomiska situationen och den höga arbetslösheten, vilket kan leda till att många förlorar hoppet för framtiden. Be för det arbete som görs för att hjälpa
ungdomar.
Matteusevangeliet 12:18-21

6 juli

Be för arbetet bland kvinnor. Genom islamisk undervisning sprids en bild att kvinnan är mindre viktig. Be att
Gud befriar kvinnor från denna falska uppfattning och
att de får insikt i vilket värde de har i Honom.
Galaterbrevet 3:27-28

7 juli

Tacka för traumarådgivare, som varje dag får lyssna till
svåra upplevelser som kristna har gått igenom. Berättelserna kan ibland bli en börda för traumarådgivarna att
bära. Be att Gud lättar på tyngden och att de kan känna
glädjen i Herren.
Romarbrevet 15:13

8 juli

Be att kunskap för att stå stark i förföljelsen ska nå kristna. Be att de som har mött förföljelse ska kunna sprida
sina erfarenheter till andra, så de kan ta lärdom.
Hebreerbrevet 6:10-12

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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IRAK
9 juli

Tacka Gud för kyrkan i Irak, och för alla kristna runt om
i landet som inte har gett upp hoppet. Det är ett mirakel,
när en hel generation har vuxit upp med våld och krig.
Psaltaren 89:14-18

10 juli

Be att speciellt unga ska beröras av Jesu bergspredikan.
Be om mod att stå upp mot den militarism som har fått
allt större inflytande i regionen. Be att Iraks ledare ska påverkas av det besök som påve Franciskus gjorde i landet i
mars. Be om vishet för landets ledare.
Matteusevangeliet 6:9-13

11 juli

Be för minoritetsfolken i Irak, som har lidit mycket. Be om
stabilitet, ett klokt ledarskap och rättvisa för kristna och
andra minoriteter.
Psaltaren 72:1-4

12 juli

Be för folket i Irak som möter många prövningar. Be att de
får uppleva Jesus i sina drömmar och att de ska finna vägen för att ge sina liv till Honom. Be speciellt för kvinnor
och unga flickor som har trakasserats, eller blivit kränkta
och utstötta. Be att detta tas på allvar av internationella
aktörer, men även att kyrkan tar emot dessa människor
med öppna armar.
Jesaja 9:2-7
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INDONESIEN
13 juli

Den muslimska högtiden Eid al-Adha firas i Indonesien
17-22 juli 2021, då Ibrahims/Abrahams offer hedras. Ofta
firar man genom att offra en ko eller en get. Be att ögon
och hjärtan öppnas för sanningen om Jesus, som det fullkomliga offret. Be att människor ska få upptäcka att de
kan leva i en nära relation med Gud, utan att behöva offra
ett djur för att befrias från synd.
Hebreerbrevet 9:11-14

14 juli

Be för en tvådagars kvinnokonferens som anordnas under
juli månad. Cirka 40 kvinnor beräknas delta och kommer
att få undervisning i andliga och sociala frågor, i familjefrågor och i entreprenörskap. Be om hälsa och vishet för
dessa kvinnor under konferensen. Be att de ska få erfara
sin sanna identitet i Kristus och leva ett fruktbärande liv
som ärar Gud.
2 Korinthierbrevet 5:17

15 juli

I mitten av maj attackerades ytterligare en by i Centrala
Sulawesi i Indonesien av islamistiska terrorister, ett halvår efter en liknande attack i samma område. Fyra personer dödades. Be för offrens familjer, för församlingsledare
i byn och för polisens och militärens arbete.
2 Korinthierbrevet 1:3-5

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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NORDKOREA
16 juli

Be för hemligt kristna i Nordkorea. Om någon annan än
familjen Kim dyrkas betraktas det som förräderi mot landet, med stor risk för avrättning eller annan bestraffning.
Be att tron hos dessa kristna ska förbli stark. Be att Gud
ska styrka dem både andligt och fysiskt.
Jesaja 40:28-31

17 juli

Be att de som har hört om Jesus utanför landets gränser
ska få vara ett salt och ett ljus för sina nordkoreanska
familjemedlemmar, så att Gud kan förvandla hela familjen. Be att deras tro på Jesus ska få gro och växa, och så
småningom bli något som förvandlar både familjer och
samhällen.
Matteusevangeliet 13:31-32

18 juli

Det uppskattas att 50 000-100 000 kristna är fängslade eller förvisade på grund av sin tro. Be om styrka, så att de
kan uthärda lidandet. Stå tillsammans med nordkoreanska kristna i bön, när de i hemlighet ber för sig själva, sina
familjer och grannar, och för hela sitt land.
Hebreerbrevet 4:14-16

19 juli

Be att barnen i Nordkorea ska slippa indoktrinering av
kulten runt familjen Kim. Be att Gud ska välsigna den
uppväxande generationen i Nordkorea, genom sitt ord
som sprids via olika kanaler. Be att kristna föräldrar ska
ha möjlighet att förmedla tron till sina barn på ett säkert
sätt i rätt tid. De flesta av föräldrarna delar inte tron med
barnen förrän de är i tonåren, eftersom de är rädda att
barnen inte kan hålla det hemligt.
Jesaja 55:9-11
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LAOS
20 juli

Be för en grupp unga kristna i norra Laos, de flesta unga
män mellan 14 och 30 år. De bor i en animistisk by, där de
möter starkt motstånd. De hotats med förvisning om de
fortsätter att tro på Gud och träffas tillsammans. Trots det
fortsätter de att samlas utanför byn, för att tillbe Herren
och uppmuntra varandra. Be om beskydd, vishet och kraft
till pastor Thong som undervisar gruppen.
1 Korinthierbrevet 1:18-24

21 juli

Be för våra lokala samarbetspartners i Laos. Vid två möten
om förföljelse, som genomfördes i norra Laos, kom polisen och tog deltagarnas personuppgifter. Det var nästan
30 kristna på plats, de flesta ungdomar. Be om säkerhet för
våra samarbetspartners och kontakter i Laos. Be för deltagarna i mötet. Be om en längtan hos dem att fortsätta tjäna Gud och sprida hans kärlek, speciellt till sina förföljare.
2 Timotheosbrevet 1:7-10

22 juli

Nari*, en av Open Doors lokala samarbetspartners i Laos,
besökte nyligen kristna från ursprungsbefolkningen
Akha i norra delen av landet. Nari berättar att många av
dem är analfabeter och mycket fattiga. ”Deras kunskap
om Gud är begränsad och de är fortfarande nya i tron.
De är i desperat behov av ledare.” Be att Gud kallar ledare
från Akha-stammen, och att dessa får möjlighet att lära
sig mer om Bibeln. Be att de kristna kan hålla fast vid sin
tro när de möter förföljelse.
1 Korinthierbrevet 1:26-31

23 juli

Be för Capor* och hans familj. När de blev kristna tvingades de flytta från hans föräldrahem. I Capors by finns ett
motstånd mot kristna, så när han protesterade mot vräkningen hos byledaren fick han ingen hjälp. Nu bor familjen hos en yngre bror till honom. De saknar ägodelar och
har svårt att få maten att räcka. Be om välsignelse över
Capors risodling. Be om styrka när de möter förföljelse.
Psaltaren 22-20-32

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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BHUTAN
24 juli

Be för dem som är beroende av turismen som inkomstkälla, och kämpar för sin överlevnad. Regeringen meddelade
nyligen att statens hjälpkassa till utsatta familjer kommer
att förlängas till juni 2022. Detta tyder på att turismen inte
förväntas ha återhämtat sig förrän nästa sommar.
Psaltaren 23

25 juli

Borgmästarval har nyligen ägt rum i fyra av landets huvudprovinser, och de nya borgmästarna kommer att tillträda i juli. Valet av borgmästare får stor påverkan för
kristna. Be för ledarna som har valts. Be att de ska bidra
till att stärka religionsfriheten.
Ordspråksboken 24:24-25

26 juli

Be för dem som deltog i lärjungaträning i juni. Be om Guds
beskydd över dem. Be att träningen ska vara till välsignelse och få stor inverkan på deltagarnas liv.
Psaltaren 25:4-5

27 juli

På grund av reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin är det svårt för Open Doors samarbetspartner att
genomföra inplanerade aktiviteter. Be att möten ska ske i
rätt tid och på ett säkert sätt.
Ordspråksboken 16:3
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KENYA
28 juli

Be för Rogo*, en kristen med muslimsk bakgrund. Han
arbetar som gatuförsäljare, men efter att han hade blivit
kristen tog hans fru alla varor som han säljer på marknaden och lämnade honom. Då Rogo inte har något kvar att
sälja, saknar han nu en inkomst. Be att Rogo genom bibelstudier ska få lära sig mer om vem Gud är och bli stärkt
i sin tro. Be att han ska kunna återuppta sin försäljning.
Psaltaren 25:14-17

29 juli

Under 2018 anklagades pastor Aaron* för att ha använt
trolldom i sin framgångsrika affärsverksamhet. Kort därefter flydde han med sin familj. Nyligen har dock några av
hans barn återvänt till byn i hopp om att kunna slå sig ner
där igen. Be för dessa barn. Be att de inte möts av våld och
att de får möjlighet att sprida evangeliet i byn.
Psaltaren 90:16-17

30 juli

Leahs* familj har varit kristen i snart två år, men har inga
andra kristna familjer i sin närhet. Förra året våldtogs
Leahs äldsta dotter Hubba*, en nybliven tonåring. Byns
äldste försökte gifta bort Hubba till förövaren, men Leah
vägrade. Gärningsmannen har arresterats och väntar på
rättegång. Hubba har fått traumavård och juridiskt stöd
genom Open Doors, och är nu på bättringsvägen. Be om
Herrens fortsatta helande för Hubba. Be om visshet att
Gud är nära ett brustet hjärta.
Psaltaren 94:15-22

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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SVERIGE
31 juli

Inför hösten finns en stor förhoppning att Open Doors
mötesverksamhet ska komma i gång igen. Be för våra presentatörer, som besöker gudstjänster, grupper och bibelskolor för att berätta om den förföljda kyrkan. De flesta
har inte kunnat vara aktiva under pandemin. Be om kraft
och ny inspiration.
Efesierbrevet 3:20-21
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

Foto: Imtiyaz Quraishi PixaBay

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 sista sidan.
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HEMLIGT KRISTEN I MELLANÖSTERN

T

aher* tog emot Jesus när hans yngsta dotter blev helad från en allvarlig sjukdom. Vi är nog många föräldrar som skulle ha låtit en sådan händelse ha fått
påverka avgörande beslut i vårt liv. I Tahers liv fick dock
beslutet verkligt stora konsekvenser. Han bodde nämligen
i Iran, och visste att det var olagligt för honom som muslim
att konvertera till kristendom.
Trots det var han beredd att ta risken att fortsätta träffa andra kristna som han delade sin tro med. En dag greps
Taher av säkerhetspolisen. Han pressades i långa förhör att
skriva ner namnen på sina kristna vänner, men pappret
framför honom förblev tomt.
Till slut släpptes Taher och fick några månader senare
sin dom. Domaren släppte honom på ett villkor: Att Taher
skulle sluta evangelisera. Om myndigheterna arresterade
honom igen skulle inte domaren visa något överseende,
och straffet skulle bli avrättning. Varningen avskräckte inte
Taher, som återvände hem och fortsatte berätta om Jesus.
Situationen blev efter ett tag för farlig och han tvingades fly
med sin familj till Turkiet.
Vi vill hjälpa Taher och andra kristna i förföljelse. Tack
för ditt stöd, som gör Open Doors arbete möjligt!
Vänliga hälsningar

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Open Doors Sverige
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E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54

www.open-doors.se
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youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
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Skul
över
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Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än säker landningsbana utan betande getter eller
två timmar.
andra hinder på banan, berättar David Nordlan– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden Juli
der.
2021
är med och hjälper till att återställa den enkla
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
POSTTIDNING
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

Open
Doorsdet att flygplan har landat och lyft så vi
berättas
Drottninggatan 60
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en
702 22 Örebro

David Nordlander

MAF Sweden

Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan medel
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”

MAF
G:a Tanneforsv. 17
582 54 Linköping
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