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I nöden lär vi oss
att prioritera

I nöden
att prio
Open Doors är en internationell missionsorganisation,
partipolitiskt oberoende och
inte bunden till något samfund
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arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
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fria kyrkan.
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa utskick kommer
2022.07.01
ISSN 2000-5962

2

BÖNEKALENDER | JUNI 2022

I

nöden prövas vännen
heter det som bekant.
Det gäller ett flertal
andra saker också, inte
minst tron. Vi fick oss nog
alla en tankeställare under
pandemin. En aha-upplevelse, utifrån vad det var
som vi saknade när vi satt
instängda hemma i vårt
vardagsrum och såg ännu
en digital gudstjänst.
Vi var många som längtade efter att få lovsjunga
och be tillsammans i en
större grupp, på riktigt.
Tack och lov har många
restriktioner nu lättat och
pandemin tycks ha släppt
sitt grepp, i alla fall här
www.open-doors.se

LEDARE

lär vi oss
ritera
i Sverige. Men insikten
om behovet av att tillbe
tillsammans är något
värdefullt.

Vi får inte så ofta chansen att prövas på det sättet.
Våra syskon i förföljelse,
som hemliga församlingsledare i Centralasien, prövas däremot hela tiden. De
måste minska risken att

dra uppmärksamhet till
sig och behöver fundera
på vad som är viktigt när
de möts; vad som inte ska
prioriteras bort.
Kanske att deras lärdomar kan få påminna oss
om vad som är värdefullt,
när våra egna pandemiminnen börjar blekna.
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

Psaltaren 46:11: ”Bli stilla och
besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd
på jorden.”

Jenny T

kommunikatör
Open Doors Sverige

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
ALLVARLIG
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HEMLIGT KRI
1 juni

Be för hemligt kristna i Centralasien. I alla länder i området måste kristna i oregistrerade husförsamlingar vara
mycket försiktiga med vad de berättar om sin tro på Gud.
Ofta känner inte ens familjemedlemmar till den kristnes
tro. Konsekvenserna kan bli katastrofala om tron avslöjas.
Psaltaren 33:20-22

2 juni

Tacka Gud för 17-åriga Talitha, som kom till tro den 5
december 2021 och döptes några veckor senare. Hon är
ensam kristen i sin familj och vågar inte berätta om sin
tro för någon, eftersom hon är rädd att hon ska bli
utkastad från familjens hem. Be att hon ska få
växa i sin tro och träffa andra unga kristna.
Psaltaren 27:2-5

3 juni

Be för Dhea, en kristen kvinna med muslimsk
bakgrund som bor i Sydostasien. Dhea har en
traumatisk bakgrund, och har bland annat
suttit i fängelse för att hon blev gravid efter
en våldtäkt. Genom att ta hand om sjuka
från sitt hemland och visa dem gästfrihet,
trots att de avvisar henne, är hon salt och
ljus för omgivningen. Be om andligt stöd
och uppmuntran i arbetet.
Ordspråksboken 25:21-22

4 juni

Be för Samida, en 26-årig kvinna som är
den enda i sin familj som är kristen. Hon
är fortfarande inte gift och hennes föräldrar kan inte gifta bort henne eftersom hon är
kristen, vilket är en skam för familjen. Be
att Samida ska accepteras för den hon
är. Hon säger: ”Be att mina föräldrar
återvänder till Jesus! De är besvikna
på honom och har sedan länge blivit
muslimer igen.”
Romarbrevet 15:4-6
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STNA I ASIEN

www.open-doors.se/wwl

5 juni

Be för ledarna i underjordiska husförsamlingar. En av
dem är Azamat, vars församling utsattes för en polisrazzia för flera år sedan. Azamat blev sedan hotad och psykiskt misshandlad. Tacka för att han äntligen mår bättre
och kan fungera normalt igen.
Psaltaren 30:2-5

6 juni

Be för Jumagul, som har hållit fast vid sin tro under många
år, fast hon har mött motstånd. De andra byborna hotade
med att kasta ut henne från byn och hon blev
misshandlad av sin man. Men trots riskerna
har Jumagul fortsatt att vittna för omgivningen. Tacka för att Jumaguls man till slut också
blev kristen och att de fick sex fina år tillsammans innan han gick bort.
Psaltaren 28:6-9

7 juni

Be för Ruslan, en församlingsledare i Centralasien. Han berättar: ”Det går inte en
dag utan förföljelser och restriktioner. Nu
har vi till exempel problem med att begrava kyrkans medlemmar, eftersom muslimska ledare förbjuder oss att använda
den lokala kyrkogården. Be att vi får vår
egen kyrkogård.”
Psaltaren 10:17

8 juni

Be för Lisa, en kristen kvinna med muslimsk bakgrund. Hon har nyligen välkomnat sin pappa att bo hemma hos henne.
Pappan känner inte till Lisas tro på Jesus.
Be om möjlighet för henne att dela evangeliet med honom. Be att hennes pappa ska
få lära känna Herren, så att de kan tillbe Jesus fritt i hemmet och att Lisa inte
längre behöver gömma sin Bibel.
Matteusevangeliet 5:14-16

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG
www.open-doors.se
ALLVARLIG
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ARABISKA HALVÖN
9 juni

Efter 1 500 år med islam har nu allt fler invånare på arabiska halvön börjat intressera sig för New Age. Be att
Herren ska öppna ögonen på dem som behöver vända sig
bort från energihelande, tarotkort och kristaller. Be att
de i stället ska finna det som de söker i Kristus. Be att
nykristna ska lära sig att urskilja den helige Ande genom
Guds ord.
Kolosserbrevet 2:6-10

10 juni

Be för en kristen kvinna i Qatar, som vid flera tillfällen
har delat sin tro med vänner. Hon är tacksam för att de
inte har tagit avstånd från henne. Be speciellt att kvinnans bror, som är sjuk, ska vara öppen för evangeliet.
Hans inställning kommer att ha stor påverkan för hur
hon kan leva ut sin tro.
Filipperbrevet 4:6-7
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11 juni

Be om beskydd för en församlingsledare i Saudiarabien.
Någon sprider information om honom på internet, bland
annat står det att han följer Kristus, vilket kan innebära
en allvarlig fara för honom och hans familj. Be att personen som sprider uppgifterna ska sluta med detta.
Psaltaren 140:1-10

12 juni

Nykristna med muslimsk bakgrund kommer till Jesus
med ett bagage av lögner, trauman och sår, men Kristus
vill att hans barn ska vandra i Guds frihet och fullhet. Be
att den här gruppen kristna på Arabiska halvön ska få
uppleva helande och befrielse.
Romarbrevet 12:1-2

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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SYRIEN
13 juni

Myndigheterna i Syrien utfärdade många visumrestriktioner i början av året, vilket ledde till att Open Doors
samarbetspartner fick ställa in fyra kurser under de
första månaderna 2022. Tacka Gud för att det till slut
gick att genomföra träningen online istället. Be för
deltagare och ledare.
2 Tessalonikerbrevet 2:16-17

14 juni

Be för befolkningen i Syrien. De är starkt påverkade
av sanktionerna mot landet efter mer än elva års krig.
Det råder bland annat brist på många basvaror och
mediciner. Be att situationen ska förbättras för
invånarna.
Jeremia 17:7-8

15 juni

Be för barn och unga i Syrien. Som i många andra
krigshärjade områden blir ofta utbildning nedprioriterad. Be för det arbete och de initiativ som görs
för att stärka barns skolgång, bland annat genom
Open Doors samarbetspartners Center of Hope.
Jeremia 29:11-12
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www.open-doors.se/syrien

16 juni

Be för 35 högskolestudenter i Damaskus, som studerar
hos Open Doors samarbetspartner. Studenterna bestämde sig för att ge tillbaka något till samhället, precis som
de själva får hjälp och stöd. De började besöka ensamma
äldre kristna och hjälpa dem utifrån deras behov. Be att
studenternas insats ska ge tröst och glädje åt de äldre,
vars barn har lämnat landet.
Romarbrevet 15:1-6

17 juni

”Fader, ge oss i dag vårt dagliga bröd” är en bön som
man ber i Syrien. Ingenting kan tas för givet. Det finns
en stor desperation, vilket har lett till att många
människor har flytt. Be att syrierna ska få upptäcka Jesus och finna frid hos honom. En del
kyrkor består framför allt av nykristna. Be
om en stark gemenskap i församlingarna.
Johannesevangeliet 14:26-27

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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TUNISIEN
18 juni

Be för Bassem*. Han leder en liten församling och kämpar
för att göra detta på bästa sätt. Be om vishet för församlingsledare, som ibland är relativt nya i sin tro på Jesus.
Psaltaren 32:8

19 juni

Be för Hada*. Hon är kristen och längtar efter att hennes
familj också ska få lära känna Jesus. Tyvärr är de motståndare till hennes tro. Be att Hada* ska få växa i sin tro,
trots utmaningar, och att hennes familj ska få möta Kristus.
2 Petrusbrevet 3:18
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Plats 35 WWL 2022
www.open-doors.se/tunisien

20 juni

Be för Daila*. Hon har skiljt sig från sin man och kämpar
nu för att få behålla vårdnaden om sina barn.
Psaltaren 143:5-8

21 juni

Be om uppmuntran för Belhsen*, som flyttade till en annan del av landet för att dela evangeliet. Han mötte intensiv förföljelse i det nya området och var tvungen att
återvända till sin hemstad. Han är nu mycket modfälld
efter hemkomsten.
Psaltaren 73:21-26

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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Plats 5 WWL 2022
www.open-doors.se/jemen

JEMEN
22 juni

Be för en kristen man som ställdes inför rätta i februari
2022, anklagad för proselytism (att försöka omvända andra).
En video användes för att få honom arresterad. Det finns
ännu inga uppgifter om domen. Be att mannen ska frikännas och att de goda nyheterna om Jesus ska få spridas.
Apostlagärningarna 4:29-31

23 juni

Be för familjen till en kristen man som har suttit fängslad sedan i julas, anklagad för proselytism. Be om tröst
och stöd för hans hustru. Be att juristerna som arbetar
med fallet ska hitta en bra lösning, som inte leder till
mer förföljelse.
Ordspråksboken 3:5-6

24 juni

Jemen är i hög grad ett klanorienterat samhälle. Be för de
olika klanernas ledare. Dessa män har ett större inflytande över sitt folk än myndigheter och islamska religiösa
ledare. Be att klanledarna får höra om det tjänande ledarskap som Bibeln talar om. Be att de ska komma till tro
på vår Herre Jesus och leda sitt folk till Frälsaren.
Jesaja 42:1-4
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ÖSTAFRIKA
25 juni

Tacka Herren för nykristna i Östafrika. Tacka för Guds
trofasthet och för att det finns många i området som uthålligt evangeliserar i muslimska samhällen.
1 Korintierbrevet 15:57-58

26 juni

Be att kyrkan i Östafrika ska fortsätta
att växa och blir stark för att klara av
alla utmaningar. Be att Jesus ska fortsätta att verka i de kristna, så att de
får ny kraft och förstår vilket hopp
de har i Kristus.
Romarbrevet 12:10-12

27 juni

Somaliska kristna
lever ofta isolerade från
varandra. Be att de ska
få uppleva Guds tröst
och hitta sätt att växa
i sin tro. Be att Herren
ska kalla goda förebilder
bland somaliska kristna.
Malaki 4:2

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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CENTRALAFRIKANSKA REPUBL
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IKEN

Plats 31 WWL 2022
www.open-doors.se/centralafrikanskarepubliken

28 juni

Be för Elizabeth*, en 25-årig kristen kvinna. I höstas
skulle hon åka med byggnadsmaterial till en kyrka, när
bussen som hon och hennes tremånaders-bebis åkte i,
attackerades. 34 personer dödades, minst 26 av dem var
kristna. Elizabeth och hennes son överlevde, men hon
kämpar nu med mardrömmar och sömnproblem. Be om
helande och frid i hennes liv.
Psaltaren 13:3-6

29 juni

Be för familjer i Centralafrikanska republiken som har
förlorat nära och kära, på grund av våldsdåd från olika
rebellgrupper. Be om tröst till dem som sörjer. Be att Herren
ska verka i landet genom sin församling, för att skapa fred.
Psaltaren 18:29

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.

SVERIGE
30 juni

Be för dem som arbetar med Open Doors kommunikation
- hemsida, tv-program, magasin, sociala medier, bönekalender och olika trycksaker. Be om ledning och vishet i
beslut. Be att berättelser, vittnesbörd och information
ska nå ut till kristna som har ett hjärta för den förföljda
kyrkan. Be om hälsa och beskydd för de anställda.
Kolosserbrevet 3:12-17

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE:

EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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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
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