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Våra fäder bekände att de var främlingar på jorden. 
Människor som talar på detta sätt, visar tydligt att de söker 
ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat 

bakom sig, skulle de haft möjlighet att återvända. 
Men som det är nu önskar de sig ett bättre land, det vill 
säga ett himmelskt land. Därför skäms inte Gud för dem, 

utan de får kalla Honom sin Gud; Han har grundat en stad 
åt dem. (Hebr. 11:13b-16 – fritt översatt)

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan 
äger samma medborgarskap som de heliga och har 

ert hem hos Gud (Ef. 2:19 B2000)

UR ASKAN I ELDEN…

HOPP ATT FÅ ÅTERVÄNDA?

Ett resultat av förföljelserna av rohingya i Myanmar som 
pågått i decennier, är att de har flytt till många olika platser. 
Idag finns rohingya i mer än 20 länder över hela världen. Där 
de hoppades finna fred och en trygg tillflykt, hamnar de i 
stället ofta i en ny svår situation. Många rohingya känner sig 
otrygga, hemlösa och oroliga.

Efter förra årets kupp i Myanmar är situationen där 
desperat. Landet är i ekonomisk turbulens och inbördeskrig 
råder i många av landets regioner. Förhandlingar om 
återvändande för flyktingar har avstannat. Trots att den 
avsatta folkvalda NLD-regeringen försöker hitta en hållbar 
lösning för rohingya, förblir detta en avlägsen dröm så 
länge juntan har makten. 

MEDBORGARSKAP I GUDS 
RIKE

Rohingya beskrivs som ett av de mest utsatta och oönskade 
folken i världen. 
Men Guds ord säger att vår kärleksfulla himmelske Fader 
väntar på att få välkomna dem med öppna armar. Inte 
bara som medborgare i Hans rike, utan också som sina 
barn och arvingar! Ingen kan neka dem detta himmelska 
medborgarskap!

Jalal (23) arbetar illegalt på en byggarbetsplats 
i Malaysia. Han har inga papper och får bara låg 
och oregelbunden lön. På grund av sin ständiga 
rädsla för arrestering vågar han inte lämna den 
trånga fraktcontainern där han bor med många 

andra i samma situation.

Habiba (17) arbetar som hembiträde hos en 
rik familj i Saudiarabien – sju dagar i veckan 
från 04:00 till 23:00. Hon utsätts regelbundet 
för sexuella övergrepp av familjefadern och 

misshandlas av hans fru. Eftersom hon är 
rohingya vet hon att polisen inte hjälper henne. 

Hon har ingenstans att ta vägen.

Mahmud (56) sitter framför sitt skjul i det 
överfulla flyktinglägret i Bangladesh. Hans ben 
gör fortfarande ont efter den skottskada han 

fick under flykten från Myanmar 2017. Han kan 
se de avlägsna bergen i Rakhine på andra sidan 
gränsen. Trots det våld han upplevde där känner 

han hemlängtan. Hans högsta önskan är att 
återvända till sitt land och sin hemby och dö där.

Minara (35) är en av få “lyckliga” rohingya som 
fått asyl i ett västerländskt land. Trots att hon 

är i säkerhet och blir väl omhändertagen i den 
lilla staden, är hon deprimerad. Hon kämpar 

med det engelska språket, den konstiga maten 
och det kalla vädret. Varje dag ringer hon 

långa videosamtal till sin familj i Myanmar och 
Bangladesh. Det gör saknaden ännu större.

BÖNEÄMNEN

Ett hem i exil 
• Tacka Gud för platser där rohingya kan leva i relativ trygghet 

och där det finns troende som har omsorg om dem och delar 
sin tro med dem.

• Be för de många rohingya som lever i länder i Asien där de inte 
har något människovärde. De blir utnyttjande och utsätts för 
övergrepp och arresteringar.

• Be om beskydd och trygghet, rättvisa löner, rätt till hälsovård 
och möjlighet till utbildning.

• Be för deras mentala hälsa, hemlängtan, depression och rädsla.
• Be att Gud ska uppenbara sin kärlek och omsorg för rohingya, 

genom sitt ord och genom troende som bryr sig om dem. 

Ett hem i hemlandet
• Tacka Gud för det relativa lugn som just nu råder i Rakhine 

staten.
• Be för de Rohingya som stannat kvar i Myanmar, för trygghet, 

mat för dagen och kraft att överleva.
• Be om ett slut på våldet. Be att juntans styre ska upphöra och 

att en fredlig lösning på konflikten uppnås.
• Be om en hållbar lösning för rohingya, att de ska kunna 

återvända till sitt hemland som medborgare och med lika 
rättigheter.

• Be om styrka och mod för de troende rohingya i Myanmar och 
för de utsända från andra länder som når ut till dem där. 

Ett hem i Guds rike 
• Tacka Gud för Hans fantastiska nåd! Han erbjuder rohingya ett 

evigt hem och medborgarskap, i sitt rike, som Hans barn och 
arvingar!

• Be om en andlig hunger och en längtan efter fred och 
tillhörighet på en nivå som är mycket djupare än materiella 
behov.

• Be att de troende rohingya ska vara djärva och stå fasta i sin 
tro och vara salt och ljus bland sina medmänniskor.

• Be om människor som vill dela tron med rohingya utöver 
världen: i personligt vittnesbörd, omsorg och i arbete med 
översättning och material.

Tack för att du ber.
Visit www.pray4rohingya.com

Skanna QR-koden och registrera dig för att få 
regelbundna korta böneämnen (på engelska) via 

WhatsApp.


