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Många människor går
igenom en andlig ritual
som förberedelse för en
ny dag eller ett särskilt
uppdrag. Det handlar
ofta om att man på olika
sätt ska blidka gudarna.
Även vår tids sekulära
människor har ett behov av ritualer. Vidskepelse är en mild form
av andlighet och betraktas oftast som harmlös.
Till exempel har många
idrottsmän
matchförberedande ritualer: en
maskot följer med, kläder tas på i en bestämd
ordning, klubban dunkas på ett visst sätt.
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LEDARE

Andlig
förberedelse
Mannen på bilden har ingen koppling till texten.

För några år sedan besökte jag Nigeria och fick
träffa Albert*, en av våra
medarbetare som regelbundet besöker kristna
ledare i landets norra
delar. I dessa delstater
råder sharia-lagstiftning
och pastorer är särskilt
utsatta. För honom innebär förberedelsen att
förvissa sig om en nära
relation med Gud: ”Jag är
helt beroende av att kunna höra och känna igen
Guds röst under mina
resor”. Han berättar om
ett tillfälle då han stod i
en bankomatkö. Plötsligt
hör han Gud säga: ”Gå
härifrån, NU!” Eftersom

Albert visste att det var
Gud som talade gick han
omedelbart därifrån. När
han var tillräckligt långt
borta briserade en bomb
intill bankomaten.

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org

*Albert är ett fingerat namn
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RITUALER OCH AVGUDADYRKAN
1 september ELFENBENSKUSTEN
Be för Tiekoma, som lämnade sin traditionella religion
och blev kristen förra året. Han hotades då av sin familj
och de tog hans mark ifrån honom. Be att han trots det ska
kunna försörja sig. Be att hans familj ska få möta Jesus.
Psaltaren 37:23-31

2 september ELFENBENSKUSTEN
Be för Rose, som kommer från en by där de flesta är anhängare till traditionella religioner. Sedan hon blev kristen har hon trakasserats, förtryckts och förödmjukats
offentligt. Be om upprättelse för Rose och vishet hur hon
ska leva ut sin tro. Be att den helige Ande ska leda hennes
förföljare till en tro på Kristus.
Psaltaren 55:17-19

3 september MEXIKO
Be för kristna bland ursprungsbefolkningen. De riskerar
böter, misshandel, isolering och nekas ibland tillgång till
samhällsfunktioner, för att pressas att lämna sin kristna
tro och i stället gå tillbaka till traditionella religiösa seder.
Be om frimodighet och uthållighet.
2 Korintierbrevet 12:9-10
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4 september ETIOPIEN
I Etiopien är det vanligt att kristendom blandas med utövande av svart magi. Be att de kristna får andlig klarsynthet, kunniga bibellärare och vishet.
Kolosserbrevet 2:6-15

5 september CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Be för Pierre, vars far är överstepräst till guden Dakwe.
Pierre skulle ha gått i sin fars fotspår, men i stället mötte
han Jesus och sprider i dag evangeliet till människor runt
omkring honom. Be att Gud ska beskydda Pierre och att
hans arbete ska bära frukt.
1 Korintierbrevet 15:57-58
Se filmen där Pierre själv berättar sin historia:

www.open-doors.se/pierre

6 september TCHAD
Be för kristna i södra Tchad, som förlorar stöd och skydd
från omgivningen om de vägrar att delta i religiösa ritualer. Be om ledning, mod och Guds omsorg.
Hebreerbrevet 2:16-18
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NEPAL
7 september

Be för Tani*, som hotades av sin man för att hon är kristen.
När hon vägrade lämna sin tro, blev hon till slut utslängd
från hemmet. Hon måste nu ensam försörja sina två döttrar så att de kan gå i skolan. Be om Guds omsorg och att
Gud ska skicka andra kristna till dem som kan stötta Tani
och barnen.
1 Korintierbrevet 12:26

8 september

Be för Samit*, som förföljs av sin familj. De ristade ett rött
hinduiskt märke i hans panna och hotar nu med att skjuta
hans ekonomi i sank om han inte lämnar sin tro på Jesus.
Be om vishet och mod för Samit.
5 Moseboken 28:2-6

9 september

Be för Amulya*, som är den enda som tror på Jesus i sin
familj. Efter hot från de övriga i familjen blev hon till slut
utslängd från hemmet. Be om tröst och hjälp.
Psaltaren 28:6-9

10 september

På många håll runt om i landet protesterar hinduextremister mot nybyggnationer av kyrkor. Det är svårt för
kristna att samlas till gudstjänst. Be att Gud talar till hinduextremisterna och förändrar deras hjärtan.
Johannesevangeliet 3:16-21
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SRI LANKA
11 september

Fortsätt be för alla de som drabbades av påskdagens
bombdåd. Be att besöken från Open Doors medarbetare
ska ge hopp och tröst till kristna som är sårade och traumatiserade.
Hebreerbrevet 12:1-3;12-13

12 september

Be för deltagarna till en förföljelseförberedande kurs. Be
att de ska ha användning av det de lär sig och att utbildningen ska hjälpa dem att stå fasta i sin tro.
1 Petrusbrevet 1:3-9

13 september

Be för pastorer som arbetar i områden där buddhismen
dominerar. De trakasseras, förödmjukas och hotas till livet av människor som inte delar deras tro. Be om mod och
uthållighet för de kristna som möter förföljelse.
Kolosserbrevet 1:9-13

14 september

Be för en böneresa till Sri Lanka som arrangeras i oktober.
Be att den ska bli till välsignelse för landets förföljda kristna. Be om beskydd för resenärerna och för de kristna som
får besök av dem.
Efesierbrevet 4:11-16
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MALAYSIA
15 september

Familjemedlemmarna till försvunna pastor Raymond
Koh är besvikna på utredningsgruppen, som nu ska arbeta vidare med fallet. De menar att den riskerar att bli
subjektiv, då hälften av gruppmedlemmarna arbetar, eller
har arbetat, inom polisen. Be om sanning och rättvisa över
fallet. Be om styrka och uthållighet för familjen.
Psaltaren 118:1-9

16 september

Be att Gud ska utrusta kristna lärare som kan stärka tron
hos elever från kristna familjer i östra Malaysia. Även om
de vuxit upp i en kristen familj, kan bibelkunskapen vara
liten och undervisning om kristen tro behövs.
2 Petrusbrevet 3:18

17 september

På många håll i landet är det förbjudet att konvertera från
islam till kristendom. Be för de kristna som tvingas dölja
sin tro. På grund av övervakning och spioneri är det svårt
för konvertiter att lita på och ha gemenskap med andra
kristna och de saknar ofta lärjungaträning. Be om vishet,
beskydd och ledning av den helige Ande.
Psaltaren 17:6-9
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VIETNAM
18 september

Genom nya religionslagar ökar myndigheterna i landet
sin kontroll över kristna församlingar. Kristna i fristående kyrkor uppmanas att gå med i registrerade samfund.
Be att landets kristna är förberedda på det ökade trycket
och att Gud ger dem vishet hur de ska möta det. Be att inga
lagar ska kunna stoppa vad Gud har förberett för Vietnam.
Filipperbrevet 4:4-9

19 september

Be för Giang och hans familj i norra Vietnam. När Giang
blev kristen förföljdes han av både sina föräldrar och polisen, som samarbetade med varandra. Han fråntogs sin
mark och tvingades lämna byn tillsammans med sin familj. Genom en pastor i ett annat område har de fått hjälp
att bygga ett provisoriskt boende på kyrkans mark. Be för
barnen som saknar giltig dokumentation för att kunna gå
i skolan. Be om styrka och hopp i familjens situation.
Psalm 121

20 september

Be för deltagarna i “Priscilla-programmet”, som är en
lärjungaskola kombinerad med läs- och skrivträning för
kvinnor. Be att kvinnorna får vara ljus och förebilder i de
sammanhang som de kommer ifrån.
Filipperbrevet 1:6;9-11

21 september

Be för det unga paret Tran* och Chau* och deras bebis. På
grund av sin kristna tro blev de utslängda från sin familj
och sin hemby. Nu bor de i ett tält i skogen. Be att Herren
ska förse dem med det de behöver.
Psalm 9:10-11
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MALDIVERNA
22 september

Be för det stora antalet kristna gästarbetare som befinner sig i landet. Det är inte tillåtet att träffas för att fira
gudstjänst eftersom alla ickemuslimska aktiviteter är förbjudna. Be om sätt att träffas så att de kristna kan hjälpa
varandra att växa i tron och bli ett vittnesbörd.
2 Korintierbrevet 1:3-5

23 september

Be för kristna maldivier, som är utspridda över landet och
tvingas hålla sin tro hemlig. Be att den helige Ande ska
hjälpa dem att utvecklas i sin tro, då de inte kan leva i gemenskap med andra kristna.
Matteusevangeliet 5:14-16

24 september

Be för de maldivier som blivit kristna när de varit utomlands. Många av dem tappar tron när de kommer hem
igen. En av de främsta orsakerna är att det inte finns någon kyrka i landet och att det inte finns någon möjlighet
att möta andra kristna. Be att det ska uppstå tillfällen där
dessa nykristna kan få bli omhändertagna på ett bra sätt.
Hebreerbrevet 10:35-36

25 september

Befolkningen i Maldiverna kämpar med många sociala
problem som till exempel drogmissbruk, gängkultur och
övergrepp. Framför allt unga människor tar skada och får
sina liv förstörda. Be att Gud griper in och uppenbarar sig
i drömmar och syner. Bara Jesus kan ge hopp och en framtid för ungdomarna.
Lukasevangeliet 4:18-19
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AZERBAJDZJAN
26 september

Be för medlemmarna i en baptistkyrka i Azerbajdzjan. I 25
års tid har församlingen ansökt om att få bli en registrerad kyrka, utan att lyckas. Det är fortfarande olagligt för
församlingen att mötas, vilket bland annat ledde till att
dess pastor Hamid i december 2016 fick tre månadslöner i
böter för att ha arrangerat olagliga religiösa möten. Be om
Guds beskydd över församlingen och pastor Hamid.
(Källa: Forum 18)
Filipperbrevet 4:19-20

27 september

Be för tre kristna i norra Azerbajdzjan. De fick var och en
böta tre månadslöner, efter att ha träffats för att studera
Bibeln tillsammans. Be att Guds ska förse dem med det de
behöver, trots de stora bötesbeloppen. Be att Gud ska hjälpa de kristna i landet att kunna mötas och läsa Guds ord
tillsammans.
(Källa: Forum 18)
2 Tessalonikerbrevet 2:16-17
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TADZJIKISTAN
28 september

Be för pastor Bahrom som har suttit fängslad i mer än två
år, anklagad för “religiös extremism” på grund av sitt arbete bland kristna med muslimsk bakgrund. Det återstår
knappt ett år av fängelsestraffet. Be för Bahroms andliga
liv, för hans psykiska och fysiska hälsa. Be även för hans
fru och barn.
Psaltaren 18:20-29

29 september

Be för medlemmarna i pastor Bahroms församling. När
Bahrom fängslades konfiskerade myndigheterna kyrkolokalen. Be att Gud ska ge församlingsmedlemmarna styrka
och uthållighet när de möter förföljelse. Be om en ny gudstjänstlokal och att myndigheterna erkänner församlingsmedlemmarnas rätt till religionsfrihet.
Psaltaren 37:1-24

SVERIGE
30 september

Open Doors resor är viktiga för att kunna betjäna förföljda kristna på plats runt om i världen. Be för resenärerna
på kommande resor, att rätt personer ska komma med
som kan bli till välsignelse dit de kommer.
1 Tessalonikerbrevet 3:11-13
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl
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Quan var schaman

idag tjänar han Jesus
Quan är en andlig ledare i Vietnam. Som ung studerade
han till schaman, efter att ha följt sin pappas fotspår.
I 20-årsåldern började dock tvivlen att komma. Varför
kände han sig så rädd när han borde vara expert på andlighet? Trots det fruktade Quan onda andar och plågades
av mardrömmar. Han började söka Gud för att finna ett
sätt att övervinna ondskan.
Det tog Quan sju år att hitta Jesus. När han berättade
för sin fru att han hade blivit kristen började hon att gråta.
Hon visste att det innebar att de skulle bli förföljda av omgivningen, eftersom konvertiter betraktas som förrädare.
Sedan dess har Quan blivit misshandlad, hotad och
bötfälld. Men han har samtidigt planterat ett flertal församlingar. Genom stöd från Open Doors fick han gå en
bibelskola, för att kunna undervisa människorna i de nystartade församlingarna. Quan har även deltagit i Open
Doors förföljelseförberedande kurs för att lära sig mer om
vad Bibeln säger om förföljelse.
Open Doors vill stärka den förföljda kyrkans ledare, i
Vietnam och på andra platser runt om i världen. Genom
ditt stöd kan människor som Quan rustas i tjänst för Gud.
Tack för din gåva!
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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
yy
yy
yy
yy

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

POSTTIDNING
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Open Doors Sverige
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
Org.nr: 802439 - 9845
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54
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