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Emerald Buddha (Smaragd Buddha) är Thailands heligaste skyddsvärn. Denna lilla jadestaty, endast 66 cm hög,
har en oerhört stor betydelse för befolkningen
i Thailand och intilliggande länder. Man ser
små statykopior över
hela regionen och många
har en avbild tatuerad på
kroppen.
Emerald Buddha härstammar från 1400-talet
och föreställer Buddha i
lotusställning. Den har
tillhört flera kungar i
olika dynastier, men
återfinns sedan 1784 i ett
eget tempel på palatsom-
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rådet i Bangkok. Detta är
Thailands främsta plats
för tillbedjan och en nationell helgedom för monarkin, staten och folket.
Dessutom är det landets
främsta turistattraktion.
Inför varje ny säsong
byter Thailands kung utstyrsel på statyn. Detta
sker tre gånger om året
med mycket pompa och
ståt. I år går man över
från regn- till svalperiod den första november.
Just denna dag får statyn
en huvudbonad av guld
som är smyckad med diamanter och blir draperad med en juvelkantad
guldmantel.

I Bibeln berättas om
hur Jesaja såg Herren
sitta på en hög och upphöjd tron och hur släpet
på hans mantel uppfyllde templet (Jesaja 6:1-3).
Låt oss tillsammans be
att Gud löser de andliga
bojor som binder Asiens
folk! Endast Herren Sebaot är helig!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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3

1 november
I många länder uppmärksammas Internationella bönedagen för den förföljda kyrkan den första söndagen i november. Be att den massiva förbön som pågår den här dagen
ska göra avtryck i världen, framför allt hos våra förföljda
syskon men även hos andra kristna.
Kolosserbrevet 4:2-4

2 november

NORDKOREA

Temat för Open Doors Day 2020 är ”FATTA MOD”. Be
att förföljda kristna över hela världen ska få kraft från
Herren att fatta mod, i de omständigheter som de har runt
omkring sig. Be speciellt om mod för nordkoreanska Bokhee* som genom trafficking har hamnat i Kina, där hon
deltar i en bibelstudiegrupp. Hennes man rev sönder alla
hennes bibelanteckningar och hon kämpar med depression. Be att Bok-hees bibelstudiegrupp ska förmedla mod
och hopp till henne.
Psaltaren 31:25

3 november

CENTRALASIEN

En av talarna under Open Doors Day är Anastasia* från
Centralasien, som har varit med och planterat ett flertal husförsamlingar. Nu när hon är pensionerad ses hon
inte längre som ett hot av säkerhetspolisen, och kan tjäna
kristna i området ännu mer. Be om välsignelse och ledning för Anastasia.
Psaltaren 143:8
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4 november

MALAYSIA

Susanna Kohs make pastor Raymond kidnappades i februari 2017. Enligt Kommissionen för mänskliga rättigheter i
Malaysia var det med stor sannolikhet en specialstyrka
inom polisen som låg bakom. Be att fallet ska klaras upp
och att Raymond ska komma tillbaka välbehållen. Be för
Susanna och parets två barn Jon och Esther.
Job 42:2

5 november

CENTRALASIEN

Be för Alim*, som tillhör folkgruppen uigurer. Han är ungdomsledare i den hemliga husförsamlingsrörelsen i Centralasien. Be för Alim och kristna ungdomar i Centralasien.
Psaltaren 90:16-17

6 november
Två av talarna på Open Doors Day står bakom det förföljelseförberedande materialet Standing strong through the
storm (SSTS), som är översatt till 44 språk. Be för de platser som just nu genomför SSTS-träningar. Be att Gud ska
leda rätt deltagare dit och att träningen ska hjälpa dem
att stå fasta i sin tro på Kristus. Be om beskydd för både
deltagare och ledare.
Jesaja 43:2

7 november

SVERIGE

Be för Open Doors Day, som arrangeras i dag. Be att berättelserna och vittnesbörden från förföljda kristna ska få
beröra många kristna i Sverige. Be om beskydd för tekniken på konferensen, då den sker digitalt.
1 Johannesbrevet 3:16-24
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MYANMAR
8 november

Den 8 november är det riksdagsval i Myanmar. Be om
fredliga och rättvisa val. Be att folket ska få mod att rösta
och få vishet i valet.
Hosea 10:12

9 november

Be för de kristna i delstaterna Rakhine och Southern Chin,
som kämpar för att överleva och har svårt att få tag på mat
och sjukvård. På grund av coronapandemin tillåts i skrivande stund inga resor i delstaterna. Be för de kristna som
har blivit internflyktingar på grund av inbördeskriget. De
är i riskzonen både genom pandemin och genom striderna som fortsätter i denna region.
Psaltaren 145:13-21

10 november

Be för en grupp kristna med muslimsk bakgrund i Myanmar. De har blivit avskedade från sina jobb och kämpar
för att överleva. De lever nu som flyktingar och letar desperat efter sysselsättning och någonstans att bo. Be om
Guds försyn, beskydd och försörjning.
Psaltaren 97

11 november

Open Doors lokala samarbetspartner planerar att genomföra en lärjungaträning och en förföljelseförberedande
kurs i november. Be att utbildningarna inte stoppas av
coronapandemin, utan kan genomföras som planerat.
2 Thessalonikerbrevet 1:11-12

12 november

Saya Win* arbetar i ett område där majoriteten av befolkningen är buddhister. När han ansökte om tillstånd
att bygga en kyrka i området fick han avslag och ställdes
i stället inför rätta. Be om Guds hjälp för Saya Win inför
rättegången.
Matteusevangeliet 10:16-20
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MALAYSIA
13 november

Malaysias arbetslöshet är ovanligt hög på grund av den
ekonomiska nedgången som coronakrisen har orsakat. Be
för befolkningen i Malaysia, särskilt de kristna, så att de
fortsätter att lita på Herren och får se Hans omsorg i dessa
utmanande tider.
Psaltaren 25:4-6

14 november

Be för utbildningsprojekt bland de unga kristna i Malaysia. Be om frimodighet och om Guds välsignelse för dessa
framtida ledare. Be att Bibelns David, Daniel och Josef ske
ge dem inspiration, kreativitet och nya idéer för hur de
kan leva för Kristus i det muslimska samhället.
2 Timotheosbrevet 3:14-17

15 november

Open Doors lokala samarbetspartners har de senaste månaderna nått ut genom online-utbildningar. De har även
utrustat lokala ledare på olika platser, så att de kan hålla
sina egna utbildningar. Be om fortsatt framgång, trots de
begränsningar som coronapandemin medför.
Ordspråksboken 16:3

16 november

Antalet skilsmässor i Sarawak, i östra Malaysia, har ökat
mycket de senaste tio åren. Det har blivit ett stort problem,
inte minst för kvinnor som då inte har någon som försörjer dem och familjen. Be för landets gifta par, att deras
äktenskap ska växa sig starka och att antalet skilsmässor
ska minska.
Efesierbrevet 5:21-33
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MALDIVERNA
17 november

Be för de hemligt kristna i Maldiverna. Be att den helige
Ande ska ge dem mod och tillit till andra.
Jesaja 12:2-6

18 november

Det har funnits en stor grupp kristna gästarbetare i Maldiverna, men många har tvingats lämna landet efter att
ha förlorat sina jobb under pandemin. Be att de kristna
ska kunna fortsätta vara ljus i landet, trots omständigheterna. Be att Gud ska öppna dörrar för dem när de söker
nya jobb.
Matteusevangeliet 6:33

19 november

En betydande del av ekonomin i Maldiverna är beroende
av turistnäringen, som har drabbats hårt av coronakrisen.
Be för de drabbade företagen och de tusentals arbetstagare, både lokala och utländska, som har förlorat sina jobb.
Be att turistnäringen ska återhämta sig.
Psaltaren 22:24-27

20 november

Våld i hemmet är ett stort problem i familjer på Maldiverna, ett problem som med stor sannolikhet ökade under
nedstängningen då människor uppmanades att stanna
hemma. Be för ett slut på våldet och att människor ska älska och respektera medlemmarna i sitt hushåll.
1 Korinthierbrevet 13:4-7
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MALI
21 november

I augusti avsattes president Ibrahim Boubacar Keitas regim och militären tog över styret av landet. ”Folket hoppas på en bättre framtid. Vi vill ha ett fredligt Mali och vår
förväntan är att se alla samhällsklasser gå hand i hand för
att bygga ett välmående land. Vi uppmanar till bön för en
uppväxande ny generation kristna män och kvinnor som
vill förverkliga Guds vilja i landet”, skriver en samarbetspartner till Open Doors i Mali. Be för den politiska situationen i Mali.
Jesaja 32:1-8

22 november

Amadou* gav sitt liv till Kristus efter att en pastor delat
evangeliet med honom, vilket inte var något problem i
hembyn. Men när Amadou flyttade till sin muslimska storebror för att studera möttes han av trakasserier och hindrades från att delta i kristna möten. Nu bor Amadou i sin
pastors hus och har tvingats avsluta sina studier av ekonomiska skäl. Be att Amadou ska kunna återuppta sina
studier och fortsätta att växa i tro och kunskap om Bibeln.
1 Johannesevangeliet 2:24-25

23 november

Pastor Adane * tjänar i en kyrka i östra Etiopien, där
majoriteten av befolkningen är muslimer. Församlingsmedlemmarna är framför allt kristna med muslimsk
bakgrund. Under coronapandemin har förföljelsen tagit
nya vägar, vilket har inneburit stora utmaningar för våra
bröder och systrar. Trots att Adane själv har mött svår förföljelse fortsätter han att kämpa i sin församling. Be för
pastor Adane och hans familjs säkerhet.
1 Petrusbrevet 4:7-16
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MAROCKO
24 november

Be för Fatima*, vars make lämnade henne och parets son.
Hon måste nu försörja sig och sonen ensam. Be för en
återförening mellan henne och hennes make, som inte är
kristen.
Psaltaren 37:23-27

25 november

Be för kristna som har varit isolerade under nedstängningen. Be om gemenskap och goda relationer bland de
kristna, så att de blir inspirerade och uppmuntrade av
varandra.
1 Petrusbrevet 5:8-11

26 november

Be för enighet mellan de marockanska kyrkorna.
1 Petrusbrevet 1:15-25

27 november

Be för en man som är under press på grund av sin kristna tro. Hans chef har avskedat honom, vilket ledde till att
mannen fattade dåliga beslut och nu jagas av polisen. Be
för hela situationen.
Hebreerbrevet 3:12-14
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KUWAIT
28 november

Kristen närvaro i Kuwait sker huvudsakligen genom utländska gästarbetare, som får samlas i kyrkor. Be att det
inte bara är bland utländska invånare man tillber Jesus,
utan att kyrkan skulle få sprida sig i hela befolkningen.
Psaltaren 145:1-12

JEMEN
29 november

När kyrkan växer i Jemen växer även behovet av ledarskap. På grund av krig och pandemin kan mentorer och
lärare inte möta unga ledare. Be för dem som utbildar ledare på distans, om ledning i undervisningen, urskiljning
och be för fungerande och säker internetanslutning.
Efesierbrevet 4:7-16

30 november

Be att kristna kvinnor i Jemen ska kunna utbildas och utvecklas inom områden som behövs, till exempel medicin,
socialt arbete, ekonomi, konst, politik och utbildning. Be
att kvinnorna ska få vara till välsignelse för andra och bidra med utveckling och inflytande i samhället.
Filipperbrevet 1:9-11
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VI TYSTNAR INTE
Det har snart gått fyra år sedan pastor Raymond Koh fördes bort mitt på ljusa dagen, på en gata i Malaysia. Inget har
hörts från honom sedan dess och polisens utredning gav
inga resultat. Kommissionen för mänskliga rättigheter i Malaysia gjorde senare en egen utredning, och konstaterade att
Raymond antagligen kidnappades av en specialstyrka inom
den malaysiska polisen.
Till saken hör att Raymond och hans fru Susanna tiden
innan kidnappningen ett flertal gånger hade förhörts av
en specialstyrka inom polisen, efter att muslimska ledare
uppmärksammat arbetet i parets kyrka. Bland annat deltog
malajer, som det är förbjudet att evangelisera för i Malaysia.
Fyra år är lång tid utan att få veta vad som har hänt sin
make, sin pappa och sin pastor. Vi vill uppmana till förbön
för Susanna och parets två barn Ester och Jon, men vi vill
också fortsätta uppmärksamma fallet, för att sanningen till
slut ska komma fram.

14
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Oavsett hur länge det krävs tänker vi vara envisa och
stötta våra förföljda syskon runt om i världen. Genom ditt
stöd kan arbetet fortsätta. Tack för din gåva, den behövs
och den gör skillnad!
Gud välsigne dig!

Peter Paulsson

Generalsekreterare
Open Doors Sverige
peterp@od.org
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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.
November
2020
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

