
  

 
 

 
 
BÖNEVECKA 20-27 OKTOBER 2019 
 

VÅGA DRÖMMA 
BÖNEGUIDE – EN VÄRLDSVID BÖNEKEDJA 
 

Tack för att ni är med oss i SAT-7’s bönevecka 2019, och för att ni hjälper oss att skapa en världsvid bönekedja.  
Under denna vecka kommer tusentals människor runt om i hela världen att be för folken i Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA). 
Den här böneguiden har skapats för att ni ska kunna använda den i er personliga böner och dela med er kyrka och 
er bibelstudiegrupp. Ni kommer att se att varje dag har ett tema som beskriver ett särskilt ämne som vi kan ber för 
tillsammans. 
Vi har också inkluderat berättelser och vittnesbörd från människor som bor i MENA. Vi hoppas att ni kommer att tycka 
att den här guiden är användbar och att ni blir inspirerade av berättelserna om våra tittare som har gått igenom 
svårigheter och fortsätter att drömma om framtiden. 
Vi vet att Gud gör underbara saker i människors liv i MENA, och att Han kommer att fortsätta att förvandla liv. Men, 
människor kan snabbt förlora hoppet och bli modfällda i de omständigheter de lever under. 
“Våga drömma” är temat för vår Bönevecka detta år. Det är ett tema med hopp och mod, med uthållighet och tro. 
Denna vecka uppmuntrar vi er att be för folken i MENA, som trots sina omständigheter kommer att fortsätta att ”Våga 
drömma”. Låt oss, genom våra böner, ”Våga drömma” med dem. 
 
”Och så, mina bröder och systrar: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och 
akta, allt som kan kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.” Fil. 4:8. 
 
 
 

 
 



 
 

 
Dag 1, 20 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM FRIHET 
Många kristna i MENA riskerar dagligen fängelse och 
även sina liv, ändå fortsätter de att hålla ut och vara 
starka i sin tro, de vet att de har sann frihet i Kristus. 
Men, många i MENA har ännu inte upplevt den 
friheten. Män och kvinnor har blivit slavar under 
beroenden, en del som misshandlas på olika sätt har 
accepterat det som normalt och miljoner barn växer 
upp och känner bara till krig, konflikt och förstörelse. 
Under sådana omständigheter söker folken i MENA 
desperat efter hopp och frihet. 
 
• Be för kristna i MENA som hotas av fängelse 
och till och med döden för sin trons skull. 
Be att de fortsätter att stå fasta i Jesus Kristus och att 
de ska få uppleva hans frihet. 
• Be för människor som blir misshandlade, att de 
ska bli fria från skadliga relationer och finna tröst 
och kärlek hos Gud. 
• Be att SAT-7-programmen ska visa sina tittare att 
de kan finna frihet från skuld och 
synd i Jesus Kristus. 
 
 
Dag 2, 21 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM UTBILDNING 
Darin kunde inte skicka sina barn till skolan på grund 
av förhållandena i Irak. Men hennes barn kan nu läsa 
och skriva tack vare ett av SAT-7’s 
undervisningsprogram, ”Min skola”. 
Tjugotvå miljoner barn i MENA-regionen är nu i 
riskzonen för att gå miste om utbildning. 
Oroligheter, våld och konflikter hindra nästa 
generation från att lära viktiga färdigheter som skulle 
hjälpa dem att bygga sina liv i framtiden. 
Barnen i MENA drömmer om den dag då de 
regelbundet kan gå i skolan och få undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Be för barn som är flyktingar och internflyktingar 
i MENA och som inte kan gå i 
skolan. Be att de får tillgång till SAT-7’s 
undervisningsprogram. 
• Be att våra undervisningsprogram kan utrusta 
barnen och inspirera unga ledare att 
återuppbygga MENA. 
• Be att våra program kan hjälpa barnen att tänka 
kritiskt och sätta mål som är högre änderas 
omständigheter nu medger. 
SAT-7’s undervisningsprogram är tillgängliga för 
barn som är flyktingar eller internflyktingar, genom 
satellit-TV och online. Samtidigt som man ger 
baskunskaper, så delar 
SAT-7 budskapet om att Gud älskar dem. 
 
 
Dag 3, 22 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM FRED 
Krig och konfliker i MENA har tvingat miljoner 
människor att lämna sina älskade städer och länder, 
medan andra stannat kvar och kämpar bland ruiner. 
Många har förlorat familje-medlemmar och vänner; 
barn har blivit föräldralösa och föräldrar har förlorat 
sinasöner och döttrar. Genom all instabilitet och oro 
drömmer mänskor om fred i deras länder och säker 
efter en frid som kan stilla stormarna i dem själva.En 
ung flicka som tittar på SAT-7 PARS har delat sin bön 
för MENA. Be med henne! 
”Jag ber för länderna som är i konflikt och krig. Jag ber 
att alla människor ska vara lyckliga och inte ha några 
problem. Jag ber att sjuka människor ska bli friska och 
få leva goda liv.” 
 
• Be att Gud bevarar dem som är utsatta för 
konflikter, att han återförenar splittrade familjer och 
helar relationer. 
• Be att SAT-7-program, som ger stöd genom 
rådgivning vid trauma och sjukdomar, når dem som 
är utsatta och behöver hjälp i sina liv. 
• Be att människor mitt i dessa omständigheter 
skall finna hopp hos Gud och känna frid i Honom. 
 
 
 
 



 
 
Dag 4, 23 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM JÄMSTÄLLDHET 
I vissa områden i MENA är minoriteters, kristnas och 
kvinnors rättigheter och rörelsefrihetstarkt begränsade 
av samhället och staten. 
Kvinnor i MENA har färre rättigheter än män och är 
ofta sedda som andra klassens medborgare. Deras 
värde bestäms av de roller som samhället tycker är 
lämpliga och avvikelser från dessa roller ses med 
ogillande. 
På samma sätt möter olika religiösa minoriteter, 
däribland kristna, och särskilt nyomvända,väldiga 
hinder i sina dagliga liv. Samhällets tryck mot dessa 
grupper kan resultera i bortstötning från familjer, 
offentlig förödmjukelse, förlorade arbeten, och, i 
extrema fall, hedersmord och fysiskt våld. 
 
• Be att kvinnor i MENA kan upptäcka sitt lika 
värde och sin röst genom SAT-7-program, och att 
de blir djärva nog att vara en kraft för förändring. 
• Be för religiös jämställdhet i MENA-regionen 
och be för en attitydförändring mot kristna. 
• Be för kristna som möter ojämlikhet i sina liv för 
sin tros skull. Be att Gud ger dem styrka och mot att 
hålla ut mot enormt tryck och stora hinder. 
 
 
Dag 5, 24 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM ENIGHET 
Kyrkor från alla samfund kommer tillsammans för att 
stötta och uppmuntra varandra i 
MENA. Hatim från Egypten, som tittar på SAT-7 
ARABIC, har identifierat ett stort problem som möter 
den globala kyrkan idag – oenighet inom Kristi kropp. 
“Ibland behandlar folk från olika samfund varandra 
illa, bara för att de är från olika kyrkor.” 
Olika traditioner, åsikter och menings-skiljaktigheter 
har bidragit till att splittra Kristi kyrka. I en region där 
kristna är förföljda för sin tro är det viktigt att kristna från 
olika samfund lägger sina meningsskiljaktigheter åt 
sidan och stöttar varandra i svåra situationer. 
 
 
 
 
 

 
• Be för kyrkorna i MENA, att de ska stå enade 
när de möter motstånd. 
• Be att kristna skall lägga sina olikheter åt sidan 
för att hjälpa varandra genom svårigheter, smärta 
och lidande och lovsjunga tillsammans i Guds 
kärlek. 
• Be att kristna ledare ska vara goda förebilder 
för andra i kärlek, respekt och vårdnad om 
varandra. 
 
 
Dag 6, 25 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM FAMILJ 
Shabnams man var otrogen mot henne många gånger 
och hon ville lämna honom. I sin 
upprördhet vände hon sig till SAT-7, som berättade för 
henne om kraften hos en bedjande fru. 
En vecka senare berättade hon för SAT-7 att de inte 
bara hade löst sina problem, men hanhade också 
beslutat sig för att följa Kristus. Hon tackar Gud för 
detta. 
Det finns en falsk och orealistisk syn på äktenskapet 
inrotat i MENA’s kultur. För att nå upp till detta 
perfekta ideal, måste äkta par gömma sig bakom 
masker, låtsas som om allting är väl även när det inte 
är det, och de kan inte hantera problemen som förstör 
relationen. 
Som ett resultat av detta ökar skilsmässofrekvensen och 
depression bland män och kvinnor i MENA. 
 
• Be för familjer som har svåra och smärtsamma 
erfarenheter. Be att Gud ska vara en källa till styrka, 
tröst och helande mellan dem. 
• Be att SAT-7’s föräldraprogram ska få utrusta 
mammor och pappor i MENA, att uppfostra sina 
barn till goda värderingar. 
• Be att SAT-7’s program om äktenskap och 
relationer ska hjälpa familjer i MENA att hantera 
sina problem på goda och konstruktiva sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dag 7, 26 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM ÅTERUPPBYGGNAD 
Myriam blev tvingad att lämna Qaraqosh, hennes 
hemstad, när ISIS invaderade Irak 2014. 
När hon blev intervjuad av SAT-7 då, hade hon tre 
böneämnen; att kunna gå tillbaka till skolan, att 
återvända hem och att återförenas med sin vän 
Sandra. Fem år senare hade Gud på ett mirakulöst sätt 
svarat på hennes böner. 
Miljoner människor runt om i MENA är fortfarande på 
flykt och ensamma, de drömmer om att återförenas 
med sina familjer och att deras hem och liv ska 
återuppbyggas. 
• Be för återuppbyggnad av städer som är raserade 
av krig, att folk ska kunna återvända tryggt till sina 
hem, and de ska ha kraft, mod och tillgångar för att 
återuppbygga sina liv. 
 
• Be att familjer som har skiljts åt av 
omständigheterna ska kunna återförenas. Be att 
Gud hjälper dem att hela sina relationer och att 
övervinna sina trauman. 
• Be att SAT-7’s program får fortsätta att vara en 
källa till tröst och styrka för 
människorna i MENA, precis som de var för 
Myriam för fem år sedan. 
 
”Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som 
skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet 
genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er 
fasthet.” 1 Petr. 5:10 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer om Sat-7 på 
www.sat7.org 
 
 
 
 

 
 
 
Dag 8, 27 oktober 2019 
VÅGA DRÖMMA OM KYRKAN 
Derya visste inget om kristendomen förrän hon började 
titta på SAT-7 TÜRK regelbundet. I sitt tårfyllda 
röstmeddelande sa hon detta: 
”Jag har insett att jag var död innan jag lärde känna 
honom (Jesus). Jag levde, men i mitt inre gjorde jag det 
inte. Och nu vet jag hur det känns att verkligen vara 
levande.” 
Det kan vara mycket svårt för nya troende att hitta en 
kyrka i MENA, där mindre än fyra procent av 
befolkningen är kristna. Många kristna är totalt 
ensamma i sin tro. I länder som 
Saudiarabien, Afghanistan eller Iran, är det nästan 
omöjligt att hitta en kyrka att gå till, och det kan vara 
svårt, eller till och med farligt, att söka en bibel eller 
någon att be med. 
I Europa och USA är vi lyckliga nog att kunna leva ut 
vår tro och tillbe Gud utan restriktioner. 
Det är något som kristna i MENA drömmer om varje 
dag. 
 
• Be för kyrkor och kyrkoledare i MENA, att de 
ska vara en 
 källa för god undervisning och att människor ska bli 
uppmuntrade av de kristna kyrkorna. 
• Be för isolerade kristna i MENA, att de får finna 
stöd och uppmuntran genom SAT-7’s program, och 
att de får veta att de är del av en global kristen 
familj. 
• Be att kristna i MENA får vara lysande exempel 
på Guds kärlek i sina familjer, med sina vänner, 
grannar och samhällen. 
 

 
 
 
 


