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Bönens arena
”NEJ, NÄR DU BER, GÅ IN I DIN KAMMARE OCH STÄNG DIN
DÖRR OCH BE TILL DIN FAR SOM ÄR I DET FÖRDOLDA. DÅ
SKA DIN FAR, SOM SER I DET FÖRDOLDA, BELÖNA DIG.”
MATTEUSEVANGELIET 6:6 	
”BEKYMRA ER INTE FÖR NÅGOT, UTAN LÅT GUD FÅ VETA ALLA
ERA ÖNSKNINGAR GENOM BÖN OCH ÅKALLAN MED TACKSÄGELSE.”
FILIPPERBREVET 4:6
”VET NI INTE ATT AV ALLA LÖPARNA SOM SPRINGER PÅ ARENAN ÄR
DET BARA EN SOM FÅR PRISET? SPRING SÅ ATT NI VINNER DET.”
1 KORINTHIERBREVET 9:24

Open Doors är en internationell missionsorganisation,
partipolitiskt oberoende och
inte bunden till något samfund
eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den
förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den
hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den
fria kyrkan.
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa utskick kommer
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ISSN 2000-5962
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U

nder de olympiska spelen i Tokyo
tävlade man inför tomma läktare. När
idrottsutövarna klev in
på arenan saknades den
publik som normalt sett
inspirerar de aktiva och
bekräftar stundens allvar. Trots detta visste
de tävlande att detta var
ögonblicket för ett viktigt
avgörande. Dessutom var
motståndaren påtagligt
närvarande.
Man kan betrakta bönen
på ett liknande sätt. Visserligen är bönen ingen
prestation och framför
allt ingen tävling. Men
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LEDARE

bönen är en kamp som
sker i det fördolda, utan
åskådare. När Jesus undervisar sina lärjungar
om bön säger han att vi
ska gå in vår kammare
och stänga dörren bakom oss. Bönekammaren
blir då den arena där vi
får be till vår Far som ser
i det fördolda. En plats
där vi låter Gud få veta
alla våra önskningar.
Men till skillnad från
idrottsutövaren bortser
bedjaren från sin motståndare och har enbart
fokus på Fadern. Det är
inte bedjaren som står
i centrum. Det är inte

bedjaren som kämpar.
Faktum är att segern redan är vunnen när vi går
in på arenan! Det enda vi
behöver göra är att anta
utmaningen från Jesus,
gå in i kammaren och
samverka med Fadern
på bönens arena!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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INDIEN
1 september

Be för broder Raman. Tack vare honom blev åtta familjer
i en by nyligen kristna. Detta ledde dock till att han själv
attackerades. Men trots hot om flera attacker fortsätter
Raman att evangelisera. Be om beskydd både för Raman
och för de människor som nyligen har blivit kristna.
Psaltaren 17:1-9

2 september

Be för elva kristna familjer, som har blivit förvisade från
sin by på grund av att de är kristna. Familjerna lever just
nu i djungeln. Be om beskydd för dem och att de snart
ska kunna flytta tillbaka till sin by.
Jesaja 26:3-4

3 september

Be för Open Doors samarbetspartners i deras arbete
med att hjälpa förföljda kristna. Be att deras personal
under sina fältbesök ska få möjlighet att uppmuntra
och be tillsammans med utsatta kristna. Be även för
utdelningen av nödhjälp, så att hjälpen når de mest
behövande.
Psaltaren 145: 9-21

4 september

Be för 14 kristna bybor. De är anklagade för att orsaka
kaos, eftersom de får stamfolk att konvertera. Be att de
kristna blir frikända och slipper böter. Deras kyrka, som
var under uppbyggnad, har totalförstörts av de andra byinvånarna. Be om Guds ingripande i situationen.
Klagovisorna 3:56-59
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5 september

Be för kommande seminarier och kurser för förföljda kristna, bland annat förföljelseförberedande och juridisk utbildning. Utbildningarna sker i flera olika delstater i Indien. Be
om beskydd och välsignelse för både deltagare och ledare.
Kolosserbrevet 1:9-14

6 september

Be för pastor Ezra, som har hotats och utsatts för fysiska
påhopp av andra bybor på grund av att han evangeliserar.
En änka, som Ezra ledde till tro, har också blivit misshandlad, vilket polisanmäldes. Även om situationen har blivit
lugnare, så finns en hotbild mot de kristna i byn kvar. Be
om beskydd för dem.
Psaltaren 147:3-11

7 september

Be för pastorer och församlingsmedlemmar som har påverkats av de nya nedstängningarna på grund av coronapandemin. Framför allt pastorer drabbas hårt när det är
förbjudet att samlas till gudstjänst, eftersom deras lön är
beroende av församlingens ekonomiska insamlingar. Be att
Gud ska försörja dem. Be även att församlingsmedlemmar
ska hålla fast vid sin tro, trots en mycket utmanande tid.
Nahum 1:7

8 september

Be för pastor Rana, som har blivit oskyldigt anklagad för
kidnappning. Det pågår just nu en rättegång mot honom.
Be om Guds ingripande.
Jesaja 50:8-9
NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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UZBEKISTAN
9 september

Be för nio nystartade husförsamlingar i Uzbekistan.
Många människor har kommit till Jesus genom dem, vilket är till stor uppmuntran för kristna i närområdet. Just
nu riskerar dock grupperna att bli isolerade på grund av
coronarestriktioner, då det blir svårt att träffa och uppmuntra husförsamlingsledarna. Be att besök ska kunna
genomföras. Be även för församlingarnas säkerhet, då de
finns i muslimska samhällen med starka traditioner.
Filipperbrevet 4:19-20

10 september

Be för tre olika husförsamlingar som har fått stänga ner.
I samtliga fall hotas församlingarnas kvinnliga ledare av
sina muslimska släktingar. En av kvinnorna blev allvarligt
misshandlad av sin man, och tvingades därefter lämna familjens hem. En annan kvinna misshandlades av sina vuxna söner. Den tredje kvinnan blev lämnad av sin make, och
hon och parets barn står nu utan bostad. Be för dessa ledare, deras familjer och husförsamlingen som de leder.
Romarbrevet 8:31-39

11 september

I juli för drygt ett år sedan bad vi tillsammans för Batyr*,
en kristen konvertit som bland annat hindrades att arbeta i sin by. Batyr fick senare arbete i ett grannland, vilket
innebar en utsatt och hotfull situation för Batyrs hustru
Mira*, som blev själv med familjens fyra barn. ”Trots all
oro kände jag Guds närvaro, vilket jag tror berodde på
att många bad för oss”, berättar hon. Paret tog till slut
beslutet att flytta hela familjen till grannlandet. Fortsätt
att be för dem.
Hebreerbrevet 13:20-21
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BANGLADESH
12 september

Be för en stor kvinnokonferens, som ska anordnas i Bangladesh i september. Förra året fick den ställas in på grund
av pandemin. Be att programmet ska kunna genomföras i
år, på samma sätt som den gjorde åren före pandemin. Be
att Gud ska bli ärad genom konferensen.
Kolosserbrevet 3:12-17

13 september

Be för en ledarskapsträning, som ska ske den här månaden. Många ledare förväntas delta. Be om beskydd för deltagarnas och lärarnas resa dit.
Psaltaren 33:20-22

14 september

Be för relationen mellan kristna och de som inte tror på
Jesus. ”Det är svårt att leva tillsammans med dem som
inte tror, speciellt eftersom de är i majoritet i samhället.
Vi måste ha mycket gemensamt, som till exempel vägar,
vattensystem och jordbruksmark, men ofta diskrimineras och förföljs kristna,” säger en av landets kristna. Be
för kyrkan i Bangladesh. Be speciellt för kristna med muslimsk bakgrund.
Kolosserbrevet 4:5-6

BE UTAN UPPEHÅLL
OCH TACKA GUD I ALLT.
DETTA ÄR GUDS VILJA
MED ER I KRISTUS JESUS.
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET 5:17-18

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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ERITREA
15 september

I februari i år släpptes 21 kristna kvinnor, efter att ha varit
fängslade i mer än tre år. Tacka Herren för att de äntligen
är fria. Be om Guds vägledning och hjälp för kvinnorna,
när de bearbetar den svåra tiden i fängelse.
Malaki 4:2

16 september

Flera pastorer inom Full Gospel Church i Eritrea har fått
problem med myndigheterna. Två av dem har förts iväg
och fängslats på okänd ort och en tredje är satt i husarrest. Pastorerna är i 70-årsåldern. Be om styrka och mod
för pastorerna och deras familjer. Be att andra ledare ska
kliva fram och värna om det andliga ansvaret för de drabbade församlingarna, tills pastorerna är tillbaka. Be att
Gud ska bli ärad mitt i den svåra situationen.
Psaltaren 35:17-28

MEN VÄLSIGNAD ÄR DEN
SOM LITAR TILL HERREN
OCH HAR HERREN TILL SIN TRYGGHET.
JEREMIA 17:7
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DR KONGO
17 september

Militanta grupper som tillhör Allied Democratic Forces
(ADF) är verksamma framför allt på landsbygden, där de
kontrollerar stora områden. I dessa områden är majoriteten av befolkningen kristna. Be för pastorer och församlingsledare som finns i denna osäkra och farliga miljö.
Romarbrevet 12:11-21

18 september

Be för 19-åriga Martha. I början av året attackerades hennes by av Allied Democratic Forces (ADF). Fem av hennes
familjemedlemmar, bland annat Marthas mamma och
pappa, dödades i attacken. Martha var bortrest när dådet
skedde och kom tillbaka dagen efter. Be om ett inre helande för Martha och hennes nio äldre syskon. Be för andra
som precis som Martha har förlorat närstående i attacker
i området.
Psaltaren 30:1-5

KOM TILL MIG, ALLA NI SOM
ARBETAR OCH ÄR TYNGDA AV
BÖRDOR, SÅ SKA JAG GE ER VILA.
MATTEUSEVANGELIET 11:28

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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TUNISIEN
19 september

Be för Emina*, som inte längre kan bo kvar hemma. För
tillfället blir hon omhändertagen av andra kristna. Be att
hennes situation ska förändras.
Psaltaren 32:7

20 september

Abel*, en ung man, har blivit hotad av sina vänner efter
att han har varit tydlig med sin kristna tro. Be om beskydd
för Abel.
Psaltaren 31

21 september

Be för Nabil*. För drygt ett år sedan började han tvivla på
islam och valde att bli kristen. I samband med det valde
han att förlåta sin bror, som hade begått övergrepp mot
Nabil när han var yngre. Beslutet är dock fortfarande en
kamp och Nabil brottas med inre smärta. Be om hjälp och
helande för Nabil.
1 Petrusbrevet 2:24-25

22 september

Be för Layla*. Hon har blivit utslängd från sitt hem och
behöver hitta någon annanstans att bo.
Psaltaren 25:16-17

SÄG INTE:
”JAG SKA LÖNA ONT MED ONT!”
VÄNTA PÅ HERREN,
HAN SKA HJÄLPA DIG.
ORDSPRÅKSBOKEN 20:22
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COLOMBIA
23 september

Efter vårens stora nationella demonstrationer i Colombia
finns oroligheter kvar i vissa regioner. Bland annat har en
kyrka i staden Neiva vandaliserats genom att den sattes i
brand. Be för situationen i landet.
1 Timotheosbrevet 2:1-4

24 september

Be för en grupp pastorer, som med hjälp av ekonomiskt
stöd deltar i ett entreprenörsprojekt. Projektet tvingades
pausa, dels för att flera deltagare smittades med corona,
dels på grund av restriktioner som infördes. Be att projektet ska kunna återupptas och att det ska få vara till välsignelse för deltagarna och deras omgivning.
Ordspråksboken 16:13

25 september

Open Doors i Colombia vill ta fram ett undervisningsmaterial om Bibeln och Kristus, som är anpassat för ursprungsbefolkningen. Be att Gud kallar människor som
kan arbeta med detta.
Romarbrevet 10:12-15

26 september

Till hösten är flera samlingar och träningar med pastorer
och ledare inplanerade på olika platser i Colombia. Be om
beskydd för deltagare och lärare när de reser mellan olika
regioner. Resorna innebär en risk på grund av kriminella
grupper, som har satt upp egna restriktioner och ökat sitt
förtryck under pandemin.
2 Thessalonikerbrevet 3:1-3

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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VIETNAM
27 september

Be för Foom*, en kristen änka med fyra barn i Vietnam,
som i maj blev påkörd av en motorcykel. Föraren har flera
gånger tidigare attackerat henne, efter att hon konverterade 2019. Foom fick en allvarlig ryggradsskada och opererades i juni. Tacka Herren för de framsteg som har skett
sedan dess. Be att det fortsätter. Be även att Foom ska kunna hålla fast vid sin tro, trots att priset är högt.
Sakarja 7:9-10

28 september

Lien* är en pastor i 40-årsåldern i nordvästra Vietnam. I
maj gjorde lokala myndigheter en räd mot Lien och hans
församling. Alla medlemmar förbjöds att gå till kyrkan
och Lien sattes under regelbunden övervakning för att
han och hans familj inte skulle evangelisera eller anordna
gudstjänster. Familjen förlorade viktiga statliga bidrag för
fattiga, till exempel gratis skolgång för de två barnen. Be
för hela situationen.
Klagovisorna 3:34-36

29 september

Be för tre pastorer som fängslades förra året. Två av dem,
Khan* och Ngai*, beräknades bli frisläppta i augusti i år,
medan den tredje, Sang*, har mer än fyra år kvar på sitt
straff. Deras familjer har haft det mycket svårt, både ekonomiskt och psykiskt. Lokala myndigheter har förbjudit
dem att arbeta med sitt jordbruk och de har ingen möjlighet att ta andra jobb på grund av coronapandemin. Be för
Khan och Ngai som nu får återvända till sina familjer. Be
för Sang som sitter kvar i fängelset.
Romarbrevet 8:28-39

12

BÖNEKALENDER | SEPTEMBER 2021

WWW.OPEN-DOORS.SE

Men håll fast vid det ni har
tills jag kommer.
Uppenbarelseboken 2:25

Uppenbarelseboken 2:25

SVERIGE
30 september

Be för Open Doors ledningsgrupp på fyra personer, däribland generalsekreterare Peter Paulsson. Ledningsgruppen ansvarar för det dagliga arbetet på Open Doors Sverigekontor. Förutom övergripande frågor handlar det bland
annat om ansvar för mötesverksamhet, kommunikation
och personalfrågor.
Kolosserbrevet 3:17
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl

NIVÅ AV FÖRFÖLJELSE: EXTREM

MYCKET ALLVARLIG

ALLVARLIG
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KUSUM FÖRFÖLJDES AV HELA BY

K

usums bakgrund är dramatisk. Efter att hon kom
till tro gifte hon sig i 15-årsåldern. Hennes man förbjöd henne att gå till kyrkan. Några år senare dog
maken på grund av sjukdom och Kusum fick då skulden
för hans död, eftersom hon var kristen. Samma sak skedde när en av hennes två söner dog efter ytterligare ett
par år.
När en samarbetspartner till Open Doors träffade Kusum för fem år sedan hade hon blivit hotad av sin svärfar med en yxa och hela byn var emot henne. Sedan dess
har förföljelsen fortsatt. Open Doors samarbetspartner
har därför stöttat Kusum, bland annat genom nödhjälp
under pandemin.
Nu får Kusum, efter flera års trakasserier, se hur
människor i hennes by möter Jesus.
”Sedan nedstängningarna startade har tio nya familjer blivit kristna”, berättar hon.
Även hennes mans släktingar har tagit emot Jesus.
”Tidigare kom de hem till mig och hotade mig till livet.
Herren hörde mina böner och nu har de blivit kristna.
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N – NU FÅR HON SE VÄCKELSE
Alla utom min svärfar, men han lär sig om den kristna
tron och vill att jag ska be för honom.”
Vi är glada över att vår samarbetspartner har kunnat
gå bredvid Kusum i flera år, och vi vill fortsätta med det
så länge som det behövs. Tack för att du gör Open Doors
arbete möjligt!
Vänliga hälsningar

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING A

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Betalningsmottagare

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

Till bankgironr

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

B-post

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

Skul
över
B

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
der.
September
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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Tack för din gå

