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ROHINGYA

“Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till
dig och ger dig sin frid.” 4 Mos 6:24-26

Rohingya runt om i världen möter ständigt prövningar av olika
slag, men ingen av dessa prövningar förbises av Gud eller står
utanför hans kraft att förändra. Under Ramadan i år inbjuder vi
dig att vara med och välsigna Rohingya i bön. Vi ber Gud möta
dem på olika plan; i fysisk och psykisk hälsa, försörjning, socialt
välbefinnande och andlig förvandling för att en verklig och
varaktig förändring ska ske bland Rohingya på ett sätt som bara
Jesu Kristi evangelium kan ge.

Kroppen: Vi ber för Rohingyas fysiska behov, deras hälsa och
välbefinnande.

DAG
1

Shaju talar gärna om Myanmar och uppväxten på en gård,
omgiven av sina syskon och naturen. Hennes egna barn
växer upp i en liten lägenhet i Malaysia. Ibland längtar hon
till det utrymme och den frihet hon haft som barn. Aktiv lek
är så viktigt för barns utveckling.
Be för Guds omsorg och hjälp för Shajus barn och många
Rohingya barn runt om i världen i liknande situationer. Be
att Gud öppnar dörrar som kan vårda fysisk tillväxt och
utveckling.

DAG
2

Salima sa en gång att hon aldrig vill till sjukhus oavsett hur
allvarligt hennes tillstånd skulle vara, detta på grund av hur
släktingar och vänner blivit bemötta av sjuksköterskorna.
Be att Rohingya ska behandlas med värdighet och respekt
av läkare och sjuksköterskor på sjukhusen. Be också att
de ska få rätt medicinsk behandling utan diskriminering.

DAG
3

Zomilah har svåra blödningar. Hennes man som älskar
henne väldigt mycket, har tagit henne till många läkare
och sjukhus men utan att ha fått hjälp och hon blir sjuk
och orkeslös pga blodbrist. Det finns många fler kvinnor
som lider som Zomilah och inte får hjälp och behandling.
Zomilah är ett stort stöd för sina Rohingya-grannar och
deras barn där hon bor. Be om helande för henne och de
många andra som är sjuka och utan tillgång till vård.

DAG
4

Fatima har hälsoproblem som har kommit och gått de
senaste månaderna. Läkare har inte kunnat fastställa
orsaken till hennes sjukdom. Troende har bett för henne
många gånger och problemen har lindrats tillfälligt men
återkommit ännu värre. Be för Fatimas hälsa, för visdom
läkarna och ett hjärta mottagligt för evangeliet som hon
fått höra.

DAG
5

Be att de efterföljare till Jesus som har kontakt med
Rohingya blir utrustade med den Helige Andens kraft
att be för fysiskt helande i Jesu namn. Han lovade “Som
Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21). Be att
dessa helanden ska visa att Jesus lever, att han är mer än
en profet, och dra Rohingya in i Guds rike.

DAG
6

Be att kyrkor och församlingar där Rohingya finns
utspridda i världen blir inspirerade och motiverade att
börja arbeta för att nå ut till Rohingya på ett holistiskt sätt.
Rädsla, fördomar och bekvämlighet kan ofta stå i vägen
för att tillämpa Jesu ord i Matteus kapitel 25:40 där han
säger: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta
bröder, det har ni gjort för mig.” Be att den Helige Ande
berör kyrkor över hela världen att övervinna dessa hinder
och att visa på Jesus genom att nå, älska och betjäna
Rohingya.

Försörjning: Vi ber för Rohingyas behov, deras arbete och
förmåga att försörja sina familjer och förbättra sina liv.

DAG
7

Många Rohingya i Rakhine provinsen i Myanmar är
beroende av att släktingar i andra delar av landet skickar
pengar för att de ska överleva. Med den nuvarande
politiska situationen i Myanmar är många Rohingya
arbetslösa och utan möjlighet att försörja sina familjer. Pga
det nuvarande läget är det omöjligt att skicka pengar.
Be om möjligheter till arbete för Rohingya i Myanmar och
att banker ska öppna igen så välbehövligt stöd kan nå
deras familjer i staten Rakhine.

DAG
8

Ishmail har kämpat för att komma tillbaka till jobbet
sedan Covid-pandemin startade. I Malaysia har flyktingar
fått skulden för virusets spridning, vilket innebär att
många arbetsgivare har slutat erbjuda dem jobb. Andra
arbetsgivare har begärt att personalen ska betala för sina
egna Covid-test, vilket kan kosta upp till en hel veckas
lön. Be för Guds ingripande i försörjning för Ishmail och
många Rohingya utan arbete just nu. Be om rättvisa
arbetsgivare och om barmhärtighet.

DAG
9

Rohingya har flytt från Myanmar i 35 år, med den största
utvandringen för drygt tre år sedan när ungefär en miljon
flydde från våld i sitt hemland. Bangladesh har tagit
huvuddelen av flyktingarna, men de vill verkligen inte ha
dem i sitt land. För närvarande får flyktingarna pengar från
olika hjälporganisationer (NGO) varje månad för att köpa
förnödenheter, få medicinsk vård och mycket till mycket
enkla bostäder. De har inte tillåtelse att arbeta, gå i skolan
efter 8 års ålder eller resa längre än 3 km från sina hem.
Människor kan inte leva så hur länge som helst. Be om en
långsiktig lösning på denna kris. Mänskligt sett finns det
ingen lösning, men Gud kan göra under.

DAG
10

Anuwar kom till Malaysia som en 15-åring. Hans föräldrar
var arga när de fick reda på att han gett sig iväg. Senare var
de också tvungna att låna pengar för att betala traffickers
som smugglat in honom i Malaysia. I sju år har han skickat
pengar till sin familj, med hopp om att hans yngre bröder
ska få en bra utbildning. Med den nuvarande Covidpandemin kan han inte längre arbeta och skicka hem
pengar. Anuwar ifrågasätter nu vad han gör i Malaysia,
långt ifrån sin familj, när han inte längre har möjlighet att
arbeta och skicka hem pengar för att hjälpa dem i lägren.
Be att Gud griper in i försörjning för Anuwar och många
andra. Be att dessa livsfrågor bidrar till att Anuwar hittar
hopp i evangeliet.

DAG
11

Jasmin flyttade till USA för 3 år sedan med sin man och
fyra barn. Hennes man var våldsam, vägrade att arbeta
och hjälpa till med barnen. För några månader sedan
sparkade Jasmin ut honom och är nu ensam vårdtagare
till sina barn. De två äldsta har börjat gymnasiet i år, men
skolavgifterna är ett problem för dem. Be om försörjning
för Jasmins familj och att de verkligen kommer att lära
känna den Gud som ser, hör och ger.

DAG
12

Rafik är en medelålders man som bor i ett flyktingläger i
Bangladesh. Han hittar arbete var han än kan, ofta från
kristna i närheten. Han har 4 döttrar och 1 son och oroar
sig för hur han ska betala för sina döttrars bröllop. Det blir
allt svårare att lämna lägret på jakt efter arbete. En del
i lägren har jobb som daglönare, andra som översättare
åt hjälporganisationer eller socialarbetare. Ändå är så
många arbetslösa och möjligheterna att hitta jobb har
minskat. Nyligen har en fanatisk grupp terroriserat många
Rohingya och utkrävt dem på höga belopp, särskilt från
dem som har anställning. Be för möjligheter till arbete och
anställning och för beskydd mot dem som utnyttjar dem.

Känslor: Vi ber för emotionella behov bland Rohingya,
bearbetning av tidigare och pågående trauman och försök att
få frid i sina hjärtan.

DAG
13

Rohingya har fått utstå flera våldsvågor under de
senaste decennierna och anses därför fortfarande
vara bland de mest förföljda folkgrupperna. Psykiska
konsekvenser orsakade av olika former av fysiskt våld,
dagliga stressfaktorer som återkommande förflyttningar,
temporära skjul som hem ger inget hopp för framtiden.
Be om läkning och tröst av dessa traumatiska upplevelser
genom den Helige Andens och kärleksfulla människor
som visar dem omsorg, kärlek och omtanke.

DAG
14

Nurujan har ett barn men är inte gift. Hon säger att barnets
far bröt sitt löfte att gifta sig med henne. Dessutom tar
hon hand om sin 15-åriga syster som är funktionshindrad.
Trots att hon bor mitt i flyktinglägret, omgiven av tusentals
människor, undviks hon av andra Rohingya och är ensam.
Även små barn ser ned på henne och är elaka mot hennes
syster. Be för kvinnor som Nurujan, som känner sig
oskyddade och mycket ensamma. Be att de får uppleva
Guds kärlek och öppna armar och finner en gemenskap
där de känner sig hemma och välkomna.

DAG
15

Faizas familj flydde från Myanmar 2017 tillsammans med
en grupp efterföljare till Jesus, till Bangladesh. Sedan dess
bor hon där i flyktinglägret där hon kämpar för att försörja
sin familj. Hennes 5 åriga son lider av en kronisk sjukdom
och måste besöka sjukvårdskliniken i lägret regelbundet.
Hennes man blev en gång svårt misshandlad på grund av
sin tro och kämpar för att inte falla i drogmissbruk. Be att
Faiza, trots alla svårigheter, får veta hur Gud stöder henne
och bär henne igenom.

DAG
16

Anna, en ung flicka på 17, kom till Bangladesh med sin
storebror och hans familj, medan föräldrarna stannade
i Myanmar. För några månader sedan gifte hennes bror
bort henne till en familj som hon aldrig hade träffat. Allt
är nytt och obekant. Hon känner sig ensam och osäker.
Ibland saknar hon sina föräldrar så mycket att hon blir
deprimerad och bara gråter. Be för alla splittrade familjer.
Be att de ska hitta trygghet och gemenskap. Be att de
hittar en ny familj i Kristus.

DAG
17

Många bengaliska hjälparbetare i lägren har väldiga
fördomar och behandlar Rohingya illa. De använder ett
förnedrande språk, ignorerar dem, undanhåller dem vård
och till och med utnyttjar dem. Be för dem som arbetar
direkt med Rohingya får förändrade hjärtan och arbetar
för att betjäna denna utsatta folkgrupp med vänlighet och
respekt och inte bara för att få sin lönecheck. Be att Guds
kärlek och medkänsla präglar de kristna hjälparbetarna
i lägren och får visa på Jesu ljus för både Bengalis och
Rohingya.

DAG
18

”Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer. Han ger läkedom åt de
förtvivlade….han helar deras sår.” (Ps 146:7-9; 147: 3).
Med de här löftena ber vi för Rohingya tonårsflickor fast i
trafficking och sexslaveri, för änkor, föräldralösa och dem
krossade hjärtan och drömmar.

Socialt: Vi ber för Rohingyas sociala välbefinnande och
förbättring i deras levnadssituation och familjer.

DAG
19

Vilken gåva det är att kunna läsa, skriva och ha ett språk
med ett erkänt skriftspråk . För många Rohingya är detta
inte fallet. Det ger så mycket uppmuntran, värdighet och
hopp för Rohingya att lära sig läsa och skriva sitt eget
språk. Be att olika program i läs- och skrivkunnighet ska
utvecklas och erbjudas till Rohingya i lägren och där de
är utspridda över världen. Be att det ska bära frukt och
också skapa en hunger att läsa Guds ord och förvandlas
av det.

DAG
20

Herre, vi litar på din förvandlande kraft i varje omständighet.
Vi ber att du ska använda den senaste politiska
förändringen i Myanmar, med alla de utmaningar som den
har medfört, och att ditt rike ska komma. Vi ber om en
växande empati för Rohingya där det nu finns likgiltighet,
fördomar och hat mot dem. Öppna ögonen på politiska
och religiösa ledare och förändra deras hjärtan. Vi ber att
de ska se Rohingya som värdiga medmänniskor, skapade
av dig och vi ber att dessa ledare ska bli förebilder för
andra genom en förändrad attityd gentemot Rohingya.

DAG
21

På grund av Covidrestriktioner i Malaysia lider många
Rohingyafamiljer på grund av inkomstbortfall. Många
tonårspojkar tas ut från skolorna i hopp om att de ska
hitta arbete för att försörja sina familjer. Be om insikt
hos föräldrarna att utbildning är avgörande för barnens
framtid. Be om vägar att lösa ekonomin så föräldrar kan
låta sina barn fortsätta med sin utbildning.

DAG
22

Från hela USA fortsätter Rohingya flyktingar att flytta till
Milwaukee, där en växande Rohingya grupp etableras.
En gata har fyra Rohingya livsmedelsbutiker på mindre
än ett par kilometer, och Rohingya familjer köper hus
nära varandra för att hålla kontakten. Detta har gjort att
många inte längre ser behov av att lära sig engelska
eller utveckla relationer utanför. Be för kristna vänner till
Rohingya i Milwaukee, som får dem att känna sig välkomna
och älskade. Be Gud att utmana kristna att flytta in i dessa
områden för att vara salt och ljus bland Rohingya.

DAG
23

Ett lokalt projekt för Rohingya i Rakhine provinsen i
Myanmar fokuserar på att tillhandahålla solugnar som
sparar energi och bränslekostnader och även skyddar
miljön. Det är svårt att få tillstånd att resa till det området.
Be att tjänstemän ska utfärda resetillstånd till projektet,
att ugnarna ska distribueras, och workshops om hur de
används bli av. Be att detta blir som ett synligt tecken till
dem på omsorg och kärlek från de troende som leder
projektet.

DAG
24

Aposteln Paulus kallar efterföljare till Jesus genom alla
tider att be för regeringar och ledare (1 Tim 2: 1-2). Låt oss be
för ledarna i länder där Rohingya nu lever, som Myanmar,
Bangladesh, Malaysia, Thailand, Pakistan, Saudiarabien,
USA m.fl. att fatta beslut som förbättrar förhållanden för
dem fysiskt, socialt och utbildningsmässigt och att ökad
rättvisa skipas. Be att mer asyl och fler uppehållstillstånd
till flyktingar ges, med möjlighet och hjälp till att börja om
i ett annat land.

Andligt: Vi ber för Rohingyas andliga behov, att Jesus Kristus
ska bli känd bland dem och leda till frälsning, sanning, rättvisa
och förvandling.

DAG
25

De flesta Rohingya utövar en form av folkislam. Majoriteten
av människor lever i rädsla. Man går till lokala häxdoktorer
för välsignelser, förbannelser, skydd mot onda andar och
lycka. Användning av heligt vatten, amuletter och andra
besvärjelser är förankrad i Rohingya kulturen. De flesta
Rohingya fruktar andarna mer än de fruktar Gud. “Guds
Son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.”
(1 Joh 3: 8). Be att Gud ska binda onda andar, bryta all
förbannelse över Rohingya och leda dem till tro på att
Jesus har makt över onda andar.

DAG
26

I Bangladesh finns flera nationella troende och andra
kristna arbetare som når ut till Rohingya. Alla arbetare kan
berätta om flyktingar som kommit till tro eller är nära att
komma till tro. Av flera skäl känner dessa flyktingar inte
till varandra. De känner att han eller hon är den enda
troende och vågar inte berätta för andra om sin tro.
Be att troende och sökare ska mötas och kan stötta
varandra. Be att levande grupper av troende Rohingya
bildas och växa i Bangladesh.

DAG
27

Tacka Gud för det översättningsarbete som pågår. Ett
viktigt steg i översättningsprocessen är lokala Rohingya
som kontrollerar texten för att säkerställa att den förstås
korrekt. Det har varit svårt att göra detta, särskilt med de
nuvarande begränsningarna.
Be om rätt individer som kan hjälpa till med denna process
och om insikt och kreativa idéer i att göra det.
Be att de Rohingyatalande ska använda det material som
finns tillgängligt och växa i sin förståelse för vem Gud är.

DAG
28

Ibreez har varit i Malaysia i nästan 7 år. Han har varit
en ledare bland sina landsmän oavsett var han har
arbetat. I december hittade han ett bra jobb och han har
behandlats mycket bra även under Covidpandemin. Han
har nu blivit uppmuntrad att lämna sitt jobb för att studera
hos en muslimsk lärare som har rykte om sig att sprida en
mycket radikal islam. Be för Ibreez och andra unga män
som rekryteras att börja studera denna typ av lära.
Be att de möter Jesus.

DAG
29

En religiös ledare har förbjudit Lamiah och alla andra
Rohingyakvinnor i kvarteret att ha andliga samtal med en
kristen vän som besöker dem regelbundet. Han säger
att det inte är lämpligt för bra muslimska kvinnor att
reflektera över Guds ord. Snarare bör de lyssna på och
följa den andliga ledarens undervisning utan frågor. Be att
Rohingyakvinnor trots de utmaningar de har söker efter
sanningen och hittar svar om vem Gud verkligen är.

DAG
30

Gud, visa oss nåd och välsigna oss, låt ditt ansikte lysa
mot oss, så att hela jorden lär känna vad du gör och alla
Rohingya får veta att du hjälper. Rohingya ska tacka dig,
o Gud, ja, alla Rohingya ska tacka dig. Alla Rohingya ska
jubla av glädje, ty du råder rättvist över Rohingya och
leder Rohingya på jorden. Rohingya ska tacka dig, o Gud,
ja, alla Rohingya ska tacka dig. Jorden har gett sin gröda.
Gud, vår Gud, välsignar oss. Gud välsignar oss, och alla
Rohingya ska frukta honom.
(Fritt översatt från Ps 67)

MÅ DET
VARA SÅ FÖR
ROHINGYA,
AMEN.
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