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Introduktion till Thailand
Thailand är utan tvekan ett vackert land med

en rik kultur och historia, vackra stränder
och utsökt mat. Thailändare är vänliga och
alltid villiga att hjälpa till. Gamla människor är
respekterade och barn är älskade. Vädret är
varmt året om och det berömda thailändska
leendet är känt över hela världen.
Thailand är uppdelat i 77 provinser, vilka är
grupperade i 4 regioner: centrala, norra,
nordöstra (Isaan) och södra Thailand. Nästan
75 procent av Thailands cirka 70 miljoner
människor består av etniska thailändare.
Resten av befolkningen består av kineser,
malajer och andra minoritetsgrupper.

95 procent av Thailands befolkning är
buddhister och fyra procent är muslimer.
Efter nära 200 år av evangelistiskt arbete är
det fortfarande bara omkring 0.65 procent av
befolkningen som är Jesu efterföljare.

Omkring 51 procent av de kristna är bosatta
i tre provinser (Chiang Mai, Chiang Rai och
Mae Hong Son) vilket betyder att 74 provinser
har en väldigt liten kristen närvaro. Omkring
40 procent av de kristna är inte etniska
thailändare, utan tillhör något av de olika
bergsfolken. Allt detta innebär att majoriteten
av det thailändska folket är nära på helt onådda.
Om man lägger ihop de fyra thailändska
folkgrupperna (centrala, norra, nordöstra och
södra), utgör de en av de tio största onådda
folkgrupperna i världen!
En betydelse av ordet Thailand är De frias land.
Thailändarna är väldigt stolta över att Thailand
är det enda land i Sydostasien som aldrig varit
en västerländsk koloni. Sorgligt nog är många
thailändare i de frias land inte så fria som det
kan verka.
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Varför ska vi be för Thailand?

Gud rör sig och verkar i nationerna. Utöver

världen ser vi hur tusentals muslimer, kineser
och hinduer vänder sig till Jesus. Det är faktiskt
så att fler muslimer vänder sig till Jesus nu än
någon gång tidigare i historien. Några av de
största församlingsplanteringsrörelserna sker
i muslimska länder med svår förföljelse. Den
buddhistiska världen väntar dock fortfarande
på ett genombrott och en omfattande rörelse i
riktning mot Kristus. Varför är det så?
Kan det vara så att Gud begränsar sina
gärningar i världen till en viss grad därför att
hans folk inte ber? Varje stor väckelse har
föregåtts av ivrig bön. Bön leder till genombrott.
Sedan 1993 har miljoner kristna över hela
världen varje år bett för den muslimska världen
med hjälp av häftet 30 dagars bön för den
muslimska världen. Som en följd av alla dessa
böner har genombrott ägt rum bland muslimer.
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Buddhismen är en av de sista världsreligionerna
som fortfarande väntar på ett genombrott. Vi
tror och hoppas att det kommer när Guds folk
börjar be.

Thailand är 95 procent buddhistiskt. Trots
att tusentals missionärer i nästan 200 år har
arbetat hårt för att nå det thailändska folket
är landet fortfarande till stor del onått. I själva
verket är Thailand ett av de länder i Sydostasien
som har flest missionärer men ser minst frukt.
I denna böneguide omnämns några av Thailands
mörka sidor som de flesta inte känner till. De
är resultatet av att landet under hundratals
år haft liten eller ingen tillgång till evangeliet.
Utan Jesus sprider mörkret ut sig i många olika
former. Eftersom vi älskar det thailändska folket
och det vackra landet vill vi se både folket och
landet blomstra och leva i ljuset istället för i
mörker. Därför inbjuder vi alla våra systrar och
bröder över hela världen att stå tillsammans
med oss i bön för Thailand, för att vi ska få se ett
genombrott i det andligt sett hårda landet.
Vi hoppas att du genom att läsa detta häfte ska
lära dig mer om Thailand och även få ett hjärta
för människorna och deras stora andliga behov.
Vi är övertygade om att bön kommer att förlösa
genombrott mitt i mörkret.
Tack för att du vill vara med och välsigna
Thailand genom dina böner!
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är du går igenom böneguiden kan du be
(och gärna även fasta) på olika sätt.
Här följer några idéer:
- Använd 5-10 minuter av din dagliga
andaktsstund med Gud för att läsa en artikel
och be.
- Läs en artikel i hemgruppen, i söndagsskolan
eller när du samlas med din familj för andakt
och be tillsammans för ett ämne.
- Starta en bönesamling varannan vecka med
dina vänner och be för 3-4 ämnen varje gång
ni möts.
- Bjud in till en Thailandskväll med thailändsk
mat hemma hos dig eller i din församling och
ta en stund till att be för Thailand.
- Be om utrymme att fokusera en stund på bön
för Thailand vid en bönesamling i din kyrka.

Hur man använder böneguiden

Det spelar egentligen ingen roll hur vi ber
utan det som betyder något är att vi ber! Vår
längtan och bön är att många thailändare ska
komma till tro. Vi tror att när du ber med hjälp
av böneguiden kommer Gud att visa dig mer
av sitt hjärta - ett hjärta som brinner för att
alla människor ska lära känna, älska och tillbe
Honom.
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Goda
gärningar
Böneämnen:
• Be att det thailändska
folket ska förstå att Jesus
är den enda vägen till frihet
(speciellt frihet från fruktan)
från resultatet av de onda
gärningarna.
• Be att många ska förstå
att de aldrig kommer kunna
övervinna sin karma genom
att göra goda gärningar,
utan att Jesu offer och
barmhärtighet är den enda
vägen ut.
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lockan var 05.00 och Buu väntade framför sin
butik. Han hade redan varit vaken i en timme för
att göra i ordning gåvor till den grupp munkar
som snart skulle gå förbi hans butik. När de
kom la han sina gåvor i munkarnas skålar. Efter
att de mässat och välsignat honom och hans
affärsverksamhet gick munkarna vidare till
Buus granne som redan stod och väntade på
dem. Ibland undrar Buu varför affärerna går
så dåligt fastän han gör goda gärningar varje
morgon. Förmodligen är det för att han har för
mycket dålig karma, tänker han.
De thailändska buddhisterna tror att ”goda
gärningar leder till goda resultat och dåliga
gärningar leder till dåliga resultat.” Detta är
karmans lag. Det betyder att de gärningar
som du gör, både goda och onda, påverkar
varje område av ditt liv. Därför är varje person
ansvarig för sitt eget öde.

Varje person är fast i karmans kretslopp och
alla thailändare är medvetna om att de aldrig
kan nå upp till den standard som Buddha lärde
ut (att alltid tänka helt rätt, tala helt rätt, och
göra helt rätt). För att balansera de negativa
konsekvenserna av sin dåliga karma gör man
goda gärningar och därför är goda gärningar
en av de viktigaste grunderna i folkbuddhism.
Genom att göra så många goda gärningar som
möjligt hoppas man få mer lycka i livet och
ett bättre liv vid nästa återfödelse. Problemet
är att ingen vet hur många goda gärningar
som behövs. De thailändska buddhisterna
söker ivrigt efter sätt att göra goda gärningar
för att kunna minska fruktan för negativa
konsekvenser, men de tycks dock aldrig uppnå
sinnesfrid över att ha gjort tillräckligt.
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Tro på den andliga världen

Böneämnen:
• Be att de thailändska
buddhisterna ska sluta hänge
sina liv åt andar och istället
ge sina liv till Jesus.
• Be att thailändska
buddhister ska finna frihet
i Jesus från fruktan för
andevärlden.
• Be att många ska få lära
känna Jesu kraft över alla
andar.

Tidigt på morgonen stod Dao mitt i en

folksamling med omkring 10 000 människor.
Kvällen innan hade han fått sin tigertatuering
från munkarna i templet. Hela folksamlingen
väntade nu på att munkarna skulle börja mässa
klockan nio för att ladda tatueringen med
demonisk kraft. Det sägs att den demoniska
kraften i tatueringen ger ett speciellt beskydd.
Medan den stora folksamlingen väntade på
att munkarna skulle börja mässa kände Dao
plötsligt hur den demoniska kraften reste sig
upp i honom. Den övervann honom och han
började bete sig som en tiger. Utan att tänka
började han springa mot den stora hinken med
heligt vatten som stod framför folkmassan. Han
snavade över människor, ramlade, reste sig upp
och fortsatte att springa. Innan han nådde fram
till hinken med det heliga vattnet greppade
några soldater tag i honom och kunde lugna ner
honom. Den demoniska kraften lämnade honom
och han insåg vad som hade hänt. Han tackade
soldaterna och gick tillbaka till sin plats. Där
väntade han på att få se hur hundratals andra
människor manifesterade demoniska krafter på
samma sätt som han nyss gjort.

Andevärlden är verklig i Thailand och de
flesta har små altare i sina hem som kallas för
andehus dit de dagligen bär fram enkla offer
för att blidka andarna. Många människor är
rädda för andarnas inflytande och bär amuletter
eller låter tatuera sig för att få välgång och
beskydd. Berättelsen om Dao är sann. Varje år
kommer 10 000 personer till evenemanget för
att bjuda in onda andar i sina liv i hopp om att
få ett speciellt beskydd. Människor gör ofta
överenskommelser med andarna i hopp om att
få någonting i gengäld.
Tron på andar har egentligen ingenting med den
buddhistiska läran att göra, men är en central
del av den folkliga utövningen av buddhismen.
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Sexualitet
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Trots att prostitution är olagligt i Thailand är
det enormt vanligt i hela landet. En del kvinnor
tvingas in i prostitution av sina fattiga familjer
och många faller offer för människohandel.

D

Böneämnen:
• Be att många thailändare
ska finna sin tillfredsställelse
i Jesus och inte i sex.
• Be för renhet för Jesu
efterföljare i Thailand.
• Be att Gud ska hjälpa till att
stoppa alla typer av sexuella
övergrepp i Thailand.
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Den sexuella debuten för män sker vid omkring
15 års ålder.

et var Nenes första dag på
universitetet. De äldre studenterna
hälsade förstaårseleverna välkomna med
olika lekar. Plötsligt pekade någon på Nene
och en manlig student och sa till dem att ställa
sig i mitten av cirkeln. De blev uppmanade att
iscensätta en våldtäkt. Fylld av fasa såg Nene
hur pojken började agera som om han skulle
våldta henne medan alla som stod runtomkring
hurrade och hejade på. När leken var slut kände
sig Nene smutsig och full av skam.
I Thailand är särskilt den yngre generationen
mycket sexualiserad. En undersökning från
2016 visar att 70 procent av thailändska unga
män haft flera hemliga sexuella relationer
med kvinnor, medan nästan hälften av gifta
thailändska män begår våld mot sin partner.

Rob berättade för en äldre kvinna om ett
sexuellt övergrepp som skett mot ett barn i
hans familj. Han vittnade om hur Jesus helat
barnets brustna hjärta. När han avslutat
berättelsen sa den äldre kvinnan att ”övergrepp
mot barn är mycket vanligt här. Alla barn i min
by har blivit utsatta.”
Den thailändska kulturens strävan efter att inte
”tappa ansiktet” (skämma ut sig) leder ofta till
att man lägger locket på alla typer av sexuella
missförhållanden. Övergrepp är utbrett men
det är ingen som talar om det. Offren vågar inte
berätta om vad som hänt, och skulle de ändå
göra det blir de beskyllda för att dra skam över
en respekterad person.
Många perverterade sexuella problem leder till
brustna äktenskap, vilket resulterar i trasiga
familjer och hjärtesorg.
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Hjärntvätt

Böneämnen:
• Be att detta rykte förlorar
sin kraft och att det inte håller
borta thailändare från att följa
Jesus och möta troende.
• Be att längtan efter att
lära sig mer om Jesus blir
starkare än fruktan för att bli
hjärntvättad.
• Be att fler öppnar sina
hjärtan för evangeliet och får
en längtan efter sanningen.

N

amfa var förvirrad. Efter att hon besökt en
kristen husförsamling i sin väns hus hade hon
många frågor. Människorna som var på mötet
verkade vara genuint intresserade av henne och
visade henne verklig kärlek. Berättelsen som
de delade om Jesus väckte intresse hos henne.
Hon ville verkligen bli av med sin rädsla för
andar och denne Jesus verkade vara mäktigare
än någon ande hon kände till. Men ända sedan
hon var liten hade man sagt till henne att kristna
var ute efter att hjärntvätta andra med sitt
budskap. Trots att hon egentligen ville besöka
husförsamlingen igen bestämde hon sig för att
hålla sig borta, av rädsla för att bli hjärntvättad.

Sorgligt nog undviker många thailändska
buddhister kristna, eftersom de tror på ryktet
att kristna har kraft att hjärntvätta människor
med sina ord. Detta otäcka rykte gör att
många thailändska sökare inte får chans att
finna och följa Jesus. Även om de besöker en
kristen samling och upplever hur den helige
Ande berör deras hjärtan tolkar de detta som
början till hjärntvätt och undviker därefter
fortsättningsvis samlingarna. Detta rykte är
en kraftfull lögn från fienden och vi behöver
bemöta den med bön.
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Liknelsen om
sådden
(Matteus 13)
Böneämnen:
• Be att Gud ska förbereda
de thailändska buddhisternas
hjärtan för att bli god och
bördig jord för evangeliet.
• Be att de unga kristna ska
kunna stå emot de många
påtryckningar och världsliga
frestelser som möter dem.
• Be att de som delar
evangeliet ska få Guds vishet
om hur man bäst gör det.
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Sådden på vägen (v. 18-19):
Man kan höra evangeliet, men som thailändare
förstår man det ofta inte. Den buddhistiska
världsbilden innehåller nämligen inte någon idé
om en personlig, allsmäktig och skapande Gud,
och löftet om ett evigt liv är ingenting positivt.
Sedan födseln har man som buddhist fått höra att
livet är en förbannelse och källan till allt lidande.
Det enda hoppet om att kunna fly undan lidandet
är att upphöra att existera. När evangeliet inte
kontextualiseras så att det blir relevant för de
thailändska buddhisterna faller sådden på vägen
och rycks snabbt undan av den onde.

Sådden på stenig mark (v. 20-21):
För de som hör ordet och genast tar emot det är
pressen att vända tillbaka till den samhälleliga
normen ofta stor. Det är lätt att bli hänförd av
denna “nya” väg när man hör talas om den i ett
evangelistiskt möte. Men när man kommer
tillbaka till sin vardag och kanske blir anklagad för
att överge sitt arv, avguda väst eller sägs ha blivit
hjärntvättad, är det alltför lätt att gå tillbaka till
hur allt var förut.
Sådden bland tistlar (v. 22):
Trots de buddhistiska lärorna som avskräcker
människor från att fästa sig vid något här i
världen är jakten på och dyrkan av materiell
rikedom stor i Thailand. Lögnen att rikedom leder
till lycka verkar vara ett universellt problem och
Thailand är långt ifrån befriat från det.
Sådden i god jord (v. 23):
Trots alla dessa hinder finns det fortfarande en
liten grupp av thailändska troende som har funnit
sin frihet och glädje i Gud och som trofast följer
Honom. Dessa nationella troende är de som är
överlägset bäst utrustade för att nå ut till sitt eget
folk med budskapet om frihet och hopp i Kristus.
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Thailändska
bibelöversättningar
Wit hade redan varit en Jesu efterföljare i flera

Böneämnen:
• Be för en bra
kontextualiserad
bibelöversättning som är
lätt att läsa för thailändska
buddhister.
• Be att de
bibelöversättningar som
är tillgängliga och enklare
att läsa ska användas
av både missionärer och
thailändska kristna, istället
för de mer traditionella
översättningarna.

år. Eftersom han hade en magisterexamen var
han van att läsa svåra texter. Ändå tyckte han
alltid att det var svårt att läsa Bibeln på grund
av att han ofta stötte på ord som han aldrig hört
förut. Wit kände sig ledsen över att det var så
svårt för honom att förstå den bok han älskade
mest av allt.

Det thailändska språket har sin egen uppsättning
av ord som bara används för kungligheter.
Detta kallas för kunglig eller hög thailändska
och de första bibelöversättarna tog beslutet att
använda det kungliga språket för den thailändska
Bibeln. Detta beslut förbisåg att ta hänsyn till
att många thailändare har problem med att
förstå det kungliga språket. Dessutom används
många bibliska ord som inte existerade innan

på thai (exempelvis dop), varför man fick skapa
nya ord. Dessa faktorer gör det mödosamt för
en thailändsk buddhist att läsa Bibeln och förstå
dess innebörd.
Idag finns det flera olika översättningar som
alla använder olika nivåer av kungligt och
vanligt litterärt språk. Trots det är de flesta
bibelöversättningarna ändå svåra för många att
förstå.
Däremot är det utbredda användandet av
smartphones positivt, då det gör det enkelt
att installera bibelappar med olika gratis
översättningar vilket gör det möjligt för sökare
att på ett lätt sätt hitta kristet material på
thailändska.
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Böneämnen:
• Be att Gud ska uppenbara
specifika platser för
missionärer, där han
förbereder en ny skörd av
själar, så att de kan förena
sig med honom i det han
redan gör.
• Be att Gud ska förbereda
familjers och individers
hjärtan på att bli fridens
personer över hela Thailand.
• Be Gud att fridens personer
öppet ska välkomna troende,
oavsett ålder och nationalitet,
in i deras städer och byar,
även om det från samhället
kanske finns påtryckningar
att avvisa dem.
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Fridens person
I Lukasevangeliet kapitel 10 sände Jesus ut de

72 lärjungarna för att predika att hans rike var
nära. Han gav dem instruktioner om hur man
ska gå till väga när man kommer med evangeliet
till en ny plats: att inte ta extra saker med
sig, bo på en plats, äta allt som bjuds och att
bota sjuka. Han sa: “Och om där bor en fridens
man, skall den frid ni tillönskar vila över honom”
(Lukas 10:6). Fortfarande söker de som går ut
och predikar evangeliet på nya platser efter
fridens kvinnor och män.
Det är fantastiskt att se hur Gud förbereder
vägen för att hans sanning ska gå fram bland
de minst nådda. Människor som inte känner
Gud och som kanske inte ens hört talas om att
han finns öppnar sina hem och sina hjärtan för
främlingar.

De presenterar ofta den nya personen till sina
familjemedlemmar och till sin umgängeskrets.
När en fridens person introducerar en
utomstående öppnas dörrar för relationer. Ofta
är det dessa personer, eller någon som står
nära dem, som först tar emot Jesus på platsen.
När missionärer ska dela de goda nyheterna i
Thailand behöver de på varje plats hitta fridens
personer. Platsen är inte ny för Gud, utan han
finns redan där! Vi tror att ”skörden är stor”
och att vi behöver samarbeta med Gud och se
vad han redan gör på platsen. Även på platser
där det för närvarande inte finns några Jesu
efterföljare väntar en riklig skörd.

DAG

såsom drogberoende, ytterligare otrohet,
depression, antisociala beteenden och
självmord.
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Trasiga
familjer

Böneämnen:
• Be att många thailändska
trasiga familjer ska öppna
sina hjärtan för det hopp och
helande som endast finns i
Jesus.
• Be att Gud ska upprätta
visionen om hälsosamma
familjer i Thailand och rädda
det som fienden har förstört.

Här kommer en sann berättelse om en Jesu

efterföljare med buddhistisk bakgrund: Wanna
var en tonåring som ofta funderade på att
rymma hemifrån. När hon växte upp hörde hon
ofta föräldrarna höja rösten och säga hårda ord
till varandra. Ibland var det mer än bara ord,
vid vissa tillfällen kastade de även saker på
varandra. En dag fick Wanna höra att hennes
far hade ett annat barn med en älskarinna.
Föräldrarna började tala om att skilja sig, och
Wanna kände sig förtvivlad när hon tänkte på
otroheten och den potentiella skilsmässan
mellan hennes föräldrar. Hon kände sig utan
hopp och såg ingen mening med att leva.
Hon började att hata män, saknade goda
förebilder och hade ingen föreställning om hur
hälsosamma familjer kan se ut.
Nämnda situation är inte ovanlig i thailändska
buddhistiska familjer och leder till ytterligare
problem i både föräldrarnas och barnens liv,

Inte långt efter beskedet om otroheten och
skilsmässan blev Wanna inbjuden till en
husgrupp. Hennes hjärta och själ fick hopp när
hon hörde bibelord som ”Kärleken är tålig och
mild, kärleken avundas inte, den skryter inte,
den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa,
den söker inte sitt, den brusar inte upp, den
tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas
allting, den uthärdar allting” (1 Kor. 13:4-7). Till
slut tog Wanna emot Jesus som sin frälsare och
började be för sin familj dagligen.
Idag följer hela Wannas familj Jesus helhjärtat
och föräldrarna är fortfarande gifta! Wanna och
hennes familjs hjärtan har blivit helade, och
som en troende familj har de lärt sig ett nytt
sätt att ha hälsosamma relationer som grundas
på Guds Ord. Jesus är verkligen det levande
hoppet och källan till helande. Många fler
familjer väntar på att de Goda Nyheterna ska
hela deras brustna hjärtan, på samma sätt som
Gud helade Wanna och hennes familjs.
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Bön för församlingsrörelser
Böneämnen:
• Be för lärjungaträning, där
lärjungar tränar lärjungar.
Multiplikation istället för
addition.
• Be för enkla,
reproducerbara sätt att
dela evangelium och träna
lärjungar, så att varje
troende kan bli involverad
istället för att ha en liten
“elitgrupp” av kristna som
delar evangeliet.
• Be att Gud ska initiera fler
rörelser med lärjungaträning
i Thailand, med starka
lärjungar som är ivriga att
träna fler.
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N

ok var förväntansfull. Om fem minuter skulle
nämligen en av Noks grannar komma hem till
honom för att höra mer om hans nyfunna tro.
För bara två veckor sedan hade Nok beslutat
sig för att ge sitt liv till Jesus och bli döpt och
nu var han en förvandlad man. Förut hade han
varit arg och rastlös, men nu kände han frid
och glädje i sitt hjärta. Nok kunde inte sluta tala
om denne Jesus som han hade funnit. Hans
grannar såg den förändring som skett i Noks
liv och frågade vad det var som hade orsakat
förändringen. Nok var beredd att berätta.
Direkt efter sitt dop hade han lärt sig hur man
kan dela sitt vittnesbörd och evangeliet med
andra människor, och när hans grannar ställde
frågor var han förberedd. Nu kom de till huset
för att lära sig mer om denna Jesus. Snart
började gruppen att växa och efter några få
veckor ledde Nok en liten husförsamling med 15

personer. Budskapet om Jesus spreds snabbt
i området på grund av de unga troende som
var ivriga att dela evangeliet med alla som de
mötte.
Efter mer än 200 år av missionsarbete i
Thailand är mindre än 0.2 procent av alla
etniska thailändare kristna. Om kyrkan
fortsätter att växa i samma takt kommer det
att ta flera hundra år att se Thailand nått med
evangelium. Nya strategier behövs därför för
att se Guds Rike gå framåt i Thailand. Lärjungar
behöver träna lärjungar och församlingar
måste plantera församlingar. Det behövs
multiplikation och inte addition, och unga
troende behöver tränas i att dela sin nya tro, så
att de själva kan starta husförsamlingar med
sina grannar och vänner.

DAG
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Barriären mellan
utländsk Jesus och
thailändsk identitet
''V

Böneämnen:
• Be att de som delar de
goda nyheterna ska ha
modet att göra detta utan
kulturella fördomar så att
evangeliet känns kulturellt
relevant.
• Be att de som följer Jesus
i Thailand ska se och förstå
hindret av en utländsk Jesus.
• Be att de som följer
Jesus i det thailändska
samhället ska få kraft att dela
evangeliet med andra.

ästerlänningar är kristna men vi thailändare
är buddhister”, eller ”Jesus är en vit man, men
jag är thailändare och därför är jag buddhist”.
Man behöver inte vara länge i Thailand innan
man hör liknande fraser. För århundraden sedan
tog missionärer med sig en ljushyad Jesus och
en kyrka som var full med västerländsk kultur
och tradition. De thailändare som anslöt sig till
kyrkan antog västerländska seder och de andra
thailändarna såg dem i bästa fall som främlingar,
i värsta fall som förrädare. Thailand är därför
i desperat behov av “en Jesus som kommer
från Gud”. Den Gud som skapade och älskar
thailändska sedvänjor och deras sätt att tänka
och leva.
Den thailändska identiteten är rotad i
buddhismen - men när en thailändare säger det
hör vi kanske något väldigt annorlunda mot vad
de egentligen menar. De flesta gånger syftar
man på sin medfödda identitet, en gemenskap

och inte ett trossystem eller ett förkastande
av Gud. Kultur och gemenskap är något som
Bibeln bekräftar och inte river ner. De flesta
thailändare är inte buddhister på grund av att
man tror specifika saker eller på grund av att
man har bestämt sig för att följa en speciell väg.
I det här sammanhanget har “buddhist” inte så
mycket med religion att göra. Trots det så ser
vi ofta människor genom de “glasögon” vi har
på oss. Även om beskrivningen är en förenkling
har barriären hållit tusentals thailändare utanför
Guds Rike.
Att följa Jesus var inte tänkt att vara en religion
och inte något endast för västerlänningar! För att
vi ska kunna komma förbi denna barriär måste
vi tänka på hur det kan se ut att följa Jesus i
en thailändsk kontext, tillåta de thailändska
buddhisterna att välja hur deras tro ska levas ut
och skala bort de fördomar vi ibland byggt upp
10
runt Jesus.
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Böneämnen:
• Be att den Helige Ande ska
uppenbara för de thailändska
buddhisterna att Jesus redan
betalat det yttersta priset för
att de ska kunna komma in i
hans rike.
• Be att de thailändska
buddhisterna ska tröttna på
att lita endast till sig själva
och ta emot Guds vila.
• Be att många ska möta ett
lättförståeligt evangelium om
Guds rike genom internet,
troende thailändare och
missionärer, och att de ska
inse värdet av Jesu offer för
dem.
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N

är Noi lyssnade på sin väns förklaring av
evangeliet kunde han inte tro att det var sant.
Det finns väl ingen som kan eller skulle vilja dö
för någon annan? Ända sedan han var ett litet
barn hade Noi fått lära sig att ”man kan bara
lita på sig själv”. Han trodde starkt på detta av
hela sitt hjärta. Han måste finna sin egen väg till
räddning.
Jesus sade, “Himmelriket är också likt en
köpman som söker efter vackra pärlor. Och
när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går
han och säljer allt vad han äger och köper den”
(Matt. 13:45-46).
En ovanlig tolkning av texten ser Gud som
köpmannen. Han ”sålde” allt han hade, alltså gav
sin enfödde Son, för att kunna “köpa” oss som
var förlorade.
Om du frågar etniska thailändare huruvida de är
buddhister eller inte så kommer du förmodligen
höra, ”Att vara thai är att vara buddhist”. Ändå
är de flesta thailändare inte anhängare till
filosofisk buddhism eller djupa sökare av andlig
sanning. Många spenderar tid och pengar på att
göra goda gärningar för att bättra på sin karma
och få ett bättre liv nu och i framtiden. De litar
på det thailändska ordstävet, ”man kan bara lita

En pärla med
stort värde
på sig själv”, och därför arbetar många hårt för
att få ett bättre öde.
De begrepp som behövs för att förstå Guds
rike är verkligen fördolda för de thailändska
buddhisterna. Kravet på att kunna komma
in i himmelriket är för oss alla ett sökande,
ödmjukhet och att släppa vår önskan om att
rädda oss själva.

DAG
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Habackuk 1

Thailand befinner sig i ett brustet tillstånd.
Mycket ofta är det thailändska leendet bara
en mask och under masken kan man finna
alkoholmissbruk, vrede och sexuella begär.
Många familjer fungerar dåligt, övergrepp är
vanliga och oättvisa och krossade hjärtan styr
många relationer. Som alla länder behöver även
Thailand Guds ingripande. Det är bara han som
kan rädda denna nation fylld av lidande och
hopplöshet.

Böneämnen:
• Be att Gud verkar på ett
så häpnadsväckande sätt
i Thailand att människor
förundras och överväldigas.
• Be att Gud förvandlar
Thailand från en trasig nation
till en nation som tillber och
följer honom, “från aska till
skönhet”.
• Be att alla kristna arbetare i
Thailand får en uppenbarelse
om vad Gud vill göra i landet.

för att rena nationen från orättvisa, men planen
såg inte ut som folk förväntat sig. Den var så
oväntad att ingen skulle ha trott på den även om
någon berättade om den.

I Habackuks första kapitel klagar profeten på

den orättvisa som skedde i Juda. Habackuk
såg nationens slagna tillstånd och längtade
efter Guds ingripande. Han bad att Gud skulle
rädda nationen. Gud svarade, ”Se er omkring
bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna!
Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte
kommer att tro när man berättar den” (Hab. 1:5).
Gud hade inte glömt sitt folk. Han hade redan en
plan om att gripa in. Han hade en perfekt plan

Vi längtar efter att Gud ska verka i Thailand
på fantastiska sätt, på sätt som är större och
högre än vi kan förstå. Han har en plan för att
frälsa människor i landet, och hans plan är
perfekt även om vi inledningsvis kanske inte
kan förstå den. Vi tror och hoppas att Guds
rike kommer utbreda sig i Thailand på ett
underbart sätt. Må Thailand bli ett exempel på
hur Gud kan förvandla en trasig nation “från
aska till skönhet”, och må vittnesbörd om hans
förvandlande kraft delas överallt i Thailand och
utöver världen.

12

Förtvivlan och
hopplöshet
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Böneämnen:
• Be att thailändska kristna
och utländska arbetare
ska förstå vem Kung Jesus
verkligen är och fyllas med
hopp och proklamera det
hoppet till landet.
• Be att ett hoppets budskap
ska ljuda och att många
ska få total frihet från karma
genom Jesus.
• Be att förtvivlans ande ska
försvinna från de som är
plågade och bundna av den.
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M

ifan var desperat. Hon visste inte längre
vad hon skulle ta sig till. Hennes familj höll på
att bryta samman. Hennes man var inte längre
intresserad av henne och hennes barn var
oförskämda mot henne. Dessutom all denna
skam. Hennes misslyckanden genom livet låg
över henne som en tung börda och det fanns
ingen möjlighet att göra tillräckligt många goda
gärningar så att hon kunde bli av med all dålig
karma. För sina misslyckanden skulle hon få lida
både i detta liv och i nästa och det fanns ingen
utväg.
För Theravadabuddhisten är hopplöshet
inget nytt. Religionen ger sätt att ta itu med

dålig karma, men faktumet kvarstår att det är
nästintill omöjligt för någon att faktiskt uppnå
sann frihet eller upplysning. Det är som att
ha en skuld på tjugo triljoner kronor och ändå
insistera på att betala av varje månad, fastän
det är omöjligt att någonsin bli fri. Naturligtvis
är förtvivlan inte långt borta från den som har
fötts in i ett sådant sätt att tänka. För de flesta
verkar det bästa ändå vara att så sakteliga börja
betala av skulden.
2016 avled Thailands ädla och mäktiga kung
efter att ha suttit på tronen i mer än 70 år. Alla
de hundratals jordbruksprojekt som han startat
och den hängivenhet och ära som han visade är
oöverträffad. Med honom sattes en hög ribba
och en standard som är svår att leva upp till.
Hopplösheten ligger därför ofta nära till hands.
Men detta är inte Thailands öde! Kristus har
betalt priset för att göra folket fritt från deras
karma. Han har kommit för att regera som den
evige Kungen över nationen och överträffa även
den högsta ribban. Hoppet har kommit.
“Han har frälst oss från mörkrets välde och
fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi
friköpta och har fått förlåtelse för våra synder”
(Kolosserbrevet 1:13-14).

DAG
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Böneämnen:
• Be att familjens och
individens värde ska
upprättas och ha en stor
påverkan på den thailändska
kulturen som helhet.
• Be att kvinnor ska bli
uppskattade, älskade och
stöttade.
• Be att alla organisationer
som arbetar bland
prostituerade ska hitta
kreativa och effektiva sätt att
hjälpa dem som vill lämna
sina jobb och att kvinnorna
också ska finna helande i
Jesus.

Prostitution i Thailand är inte ett modernt

fenomen. I själva verket var det inte bara lagligt
för 200 år sedan, utan till och med något som
uppmuntrades och bordellbesök ses fortfarande
som ett mandomsprov för unga män.
Många asiatiska kulturer anser att kvinnor är
mindre värda än män; ett föremål som man kan
äga och som inte är helt mänskligt. Thailand är
inte annorlunda. Mänsklig slavhandel av olika
typer (inom fiskeindustrin, hushållsarbete
och sexindustrin) är ett utbrett problem bland
både kvinnor och män, där fattiga, minoriteter
och flyktingar är de mest utsatta. Det är lätt
att felaktigt tro att den sexuella slavhandeln
i Thailand är liten, då den inte främst tar sig
uttryck i fastkedjade och inlåsta människor,
utan istället använder sig av hot, sociala
konventioner och skuldsättning.
Även idag, då prostitution är förbjudet enligt
lag, drar den in för mycket inkomst för att en
förändring ska äga rum. 2015 uppskattades
att prostitution i Thailand drog in 6,4 miljarder
dollar per år.
En kvinna vid namn Joy kom under ett par
veckor till en av våra grupper för att lära sig
engelska i ett av de största bordellkvarteren i

Prostitution &
Mänsklig slavhandel

Pattaya. Joy var ett lämpligt namn eftersom
hon alltid hade ett leende på läpparna och
fick de andra studenterna och hennes yngre
syster att känna sig bekväma och glada. Ett
par veckor efter mötet med henne mördades
hon av en berusad kund, som köpt henne från
baren hon tillhörde för endast 50 dollar. Till
allas bestörtning så uppmuntrade Joys pappa
den yngre systern att stanna kvar och fortsätta
arbeta i baren eftersom Joy inte längre kunde
stötta familjen med pengar. Joys berättelse är
14
inte ett exceptionellt undantag.
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Be utifrån
Bibeln

Herre, med mina böner vill jag förbereda

vägen och ta bort varje hinder från det
thailändska folkets väg. Ditt Ord är likt eld och
likt en slägga som krossar klippan!
(Jes. 57:14; Jer. 23:29)
Jag ber Fader att det thailändska folket ska bli
stilla och veta att det är Du som är Gud. Du ska
bli upphöjd i nationen Thailand.
(Ps. 46:11)

Fler Bibelverser att be:
Ps. 62:5-8, 66:4-5, 95:6-8,
103:1-5; Jes. 54:4-8;
Jer. 29:11-14; Ef. 1:17-19
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O Herre, evangelium är dolt för det thailändska
folket, som är förlorade. Denna tidsålders gud
har förblindat deras sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi
härlighet - han som är Guds härlighet. För du
sade, ”Ljus skall lysa fram ur mörkret!” Så låt ditt
ljus lysa i deras hjärtan så att de kan ta emot
kunskapen om Guds härlighet, när de ser in i
Jesu Kristi ansikte.”
(2 Kor. 4:3-6)

Herre, jag ber att Du ska öppna ögonen på det
thailändska folket så att de vänder sig från
mörker till ljus, från Satans makt till dig, O Gud.
Låt dem undfå syndernas förlåtelse och en
arvslott bland dem som är helgade.
(Apg. 26:18)
Fader, jag tackar Dig för att Du hör ropet från
det thailändska folket. Jag ber att Du ska dra
dem upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn,
och ställa deras fötter på en klippa och göra
deras steg fasta. Herre, lägg en ny sång i deras
mun, en lovsång till Dig, O Gud. Många ska se det
och frukta, och de ska förtrösta på Dig, Herre.
Du välsignar dem som sätter sin förtröstan till
Dig.
(Ps. 40:2-4)
Herre, när det thailändska folket ropar till Dig
i sin nöd, fräls dem ur deras trångmål. Sänd
Ditt Ord och bota dem och rädda dem från
undergång. Må de tacka Dig för Din nåd, för Dina
underbara gärningar bland dem! Må de offra
lovets offer och förkunna Dina verk med jubel.
(Ps. 107:19-22)

DAG
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Media mission
Böneämnen:
• Be att kulturellt anpassad och relevant media ska utvecklas i
syfte att nå de thailändska buddhisterna.
• Be att medieträning ska bli tillgänglig så att thailändare kan
växa och utvecklas inom media-evangelisation.
• Be för fler arbetare inom just detta arbete.

En missionsarbetare som bodde i en thailändsk by gjorde en intressant

observation: de flesta familjer bodde i enkla trä- eller cementhus med få
möbler och redskap. De levde enkelt, åt av det som växte i trädgårdarna
och lade så lite pengar som möjligt på att köpa saker. Vad gällde
transportmedel hade de flesta familjerna endast en motorcykel och vad
gällde telefoner ägde föräldrarna bara de enklaste modellerna, om de
överhuvudtaget ägde någon. Barnen däremot, vissa så unga som 6 år,
hade alla sina egna smarta telefoner, varifrån de lätt kunde få tillgång till
YouTube, musik och spel. Flera av dem lekte inte längre med dockor och
andra leksaker utan tittade istället på YouTube-klipp av andra barn som
lekte med dockor. Går vi lite högre upp i åldrarna är i stort sett alla landets
gymnasie- och högskoleungdomar anslutna till sociala medier och
spenderar kvällarna med att hänga på Facebook och titta på virala videor.
I dagens Thailand är det alltså mer ovanligt att möta någon som inte har
en smart telefon än det motsatta. Detta öppnar upp för en stor möjlighet
att nå miljontals människor som tidigare inte nåtts av evangeliet.
Parallellt med entusiasmen finns dock även en rädsla över detta med
sociala medier som redskap för evangelisation, och de som är kunniga
inom området är osäkra på hur de på bästa sätt kan använda media för
att nå de thailändska buddhisterna. Vore det inte fantastiskt om kristna
arbetare hade tillgång till ett stort lager av videos, spel, sånger och bilder
som kunde engagera de thailändska buddhisterna? Dyr utrustning som
tunga böcker, TV- apparater, DVD-spelare och projektorer skulle då inte
behövas. Det enda man skulle behöva är en mobiltelefon. Relationer och
möten ansikte mot ansikte är fortfarande väldigt viktigt i en thailändsk
kontext, men dagens unga generation har anpassat sig till en starkt
mediafokuserad värld. Det borde även vi som kristna göra!

16
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Apati
Big var inte desperat men han var inte heller

tillfredsställd. Det kändes som om något fattades.
Han kände sig frustrerad gentemot sin mamma
och pappa och hade precis fått en utskällning
Böneämnen:
på jobbet för att han hade kommit försent. Igen.
• Be att thailändarna klart
Dessutom var hans flickvän arg på honom för att
och tydligt ska kunna se hur
han valt att träffa sina vänner istället för att umgås
de kan leva ut sabai på ett
sätt som återspeglar Kristus, med henne. Big var medveten om sina problem.
istället för att göra det på ett Om någon frågade honom skulle han kunna
sätt som främjar apati.
berätta vad som måste förändras för att hans
relationer såväl som hans arbetssituation skulle bli
• Be att Gud ska ge
thailändarna en längtan efter bättre.
att söka de stora drömmar
som Han har för dem.
• Be att apatins makt
ska förlora sitt grepp om
thailändarna.
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kan relatera till. Ändå visade det sig att Big var
oförmögen att göra de förändringar som behövdes
för att hantera problemen. Orsaken var apati.
Apati är som ett tungt regn som utsläcker alla
små gnistor av motivation, och detta förhindrar
förändringens eld från att spridas. För många,
precis som för Big, är det helt enkelt för stor
ansträngning att tackla alla de bekymmer som
kommer med relationer, utbildning, yrke och
ekonomisk trygghet.

Men det som tyngde Big var faktumet att han helt
enkelt inte brydde sig. Livet var mediokert, men
han nöjde sig med det.

Något som värderas högt i Thailand är att vara
sabai, avslappnad och tillfreds. Om denna i
grunden positiva inställning uttrycks och används
på fel sätt, finns det en risk att man blir apatisk
och inte tar tag i saker.

Bigs berättelse och de svårigheter som han
mötte är inte några extraordinära situationer. De
är vardagliga bekymmer som många människor

Många av de bästa sakerna i livet kräver ju att man
lägger ner mycket arbete och uppoffrande i nuet
för att kunna få ta del av något bra i framtiden.
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Onådda byar
Böneämnen:
• Be att Gud ska sända
arbetare till skörden och
att Hans arbetare ska vara
villiga att gå till de minst
nådda platserna.
• Be att Gud ska sända sitt
ljus och hopp till de onådda
byarnas mörker.
• Be att evangelium ska
sprida sig utöver Thailand
och att Guds rikes kultur ska
få växa. Be att händelser likt
den fruktansvärda i Phrom
Phiram aldrig mer ska hända
utan att vi i framtiden får höra
goda nyheter från staden!

Å

r 1977 orsakade en liten by i Phrom Phiramdistriktet i centrala Thailand stora rubriker.
Orsaken var att en ung flicka hittats död intill
en järnväg. Men det var inte ett tåg som kört på
henne, utan hon hade blivit våldtagen av en stor
grupp män och sedan avlidit.

thailändare (60 procent av hela befolkningen) bor
i områden utan en enda kyrka! Efter nästan 200
år av missionsarbete i Thailand är fortfarande
majoriteten av byarna helt onådda. De har aldrig
hört evangeliet, saknar som nämnts tillgång till
en kyrka och känner inte en enda kristen.

Idag, mer än 40 år senare, har budskapet om
Jesus ännu inte nått detta område, och de nära
90.000 människorna i Phrom Phiram vet inte hur
de kan få förlåtelse för sina synder. De känner
inte en enda kristen och det finns ingen kyrka i
närheten.

Även om Thailand är ett relativt öppet land, har
de allra flesta thailändare ingen kontakt med
evangeliet eftersom det inte finns några kristna i
deras närområde.

Sorgligt nog är Phrom Phiram inte det enda
distriktet som saknar kyrkor. 44 miljoner

Thailand är därför i stort behov av fler budbärare
av evangeliet; människor som går till de onådda
för att sprida Jesu ljus i mörkret.
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Böneämnen:
• Be att Lis tro ska växa
sig starkare och att hennes
grannar ska få ta del av
hennes vittnesbörd. Be
att cancern ska gå tillbaka
och att hon ska få ta emot
fullständigt helande.
• Be att fler thailändska
buddhister ska få drömmar
från Jesus.
• Be om gudomliga helanden
bland de thailändare som
hört evangeliet.
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L

is hade cancer i njurarna och hennes vänstra
njure skulle opereras bort om några dagar.
När vi besökte henne bad vi för henne och
hon fick även en bok med bibelberättelser.
Lis uppskattade såväl vår bön som gåvan, och
innan vi gick därifrån önskade vi henne Guds
välsignelse.
Veckan därefter åkte vi till sjukhuset för att
besöka Lis och vi möttes av en helt förvandlad
person. Hennes ansikte strålade! Visserligen var
hon fortfarande svag eftersom hon dagen innan
blivit opererad, men hon utstrålade en sådan
glädje. Hon ville genast visa oss de stora snitten
efter operationen och än en gång bad vi för
henne om snabb återhämtning och att cancern
skulle vara helt borta. Lis berättade för oss att
hon mött Gud i en dröm. I drömmen var allting
vitt och Gud tog henne till en bergstopp och sa
att Han skulle ta hand om henne. Efteråt kände
sig Lis upprymd och full av förtröstan och frid,
och var nu övertygad om att Gud Fadern skulle ta
hand om henne. Hon berättade dessutom att hon
ständigt talat med Gud sedan hon haft drömmen.
Själva var vi helt förbluffade, främst över att hon
upplevde Guds närvaro så starkt. Varje gång vi
tittade in i hennes ögon såg vi att de var fyllda av
Herrens glädje.

Drömmar
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Böneämnen:
• Be att thailändarna ska
få öppnade ögon och hitta
sin tillfredsställelse endast
i Jesus och att tomheten i
deras hjärtan ska driva dem
till att verkligen vända om
och följa Jesus.
• Be för de thailändska
troende som känner press
från kulturen eller familjen, så
att de kan förbli starka och
fortsätta att följa Jesus.
• Be att thailändarna ska
uppleva Gud som en god
och kärleksfull Far. Många
thailändska barn har
frånvarande pappor eller
pappor som inte är bra
föredömen.

Liknelsen om den
förlorade sonen

"Den förlorade sonen” är en av mina

favoritberättelser som visar på Guds
Fadershjärta. Precis som den yngre sonen tog
jag allt som Gud hade avsatt åt mig och vände
honom sedan ryggen eftersom jag trodde
att jag kunde klara mig själv. Efter några års
försök att klara allt själv förstod jag att det vore
bättre att överlämna mig till Honom även om
det innebar att ge upp mitt oberoende och leva
som en tjänare istället för att fortsätta att leva i
det armod som mitt liv hade blivit. När jag kom
tillbaka till Gud höll han inte dessa år av uppror
emot mig utan Han välsignade mig mer än vad
jag förtjänade!
Under den tid som jag bott i Thailand har jag
observerat att många thailändare vänt sig från
Gud. De tänker att de inte behöver Honom utan
söker istället självförverkligande i andra saker
såsom fester, sex eller karriär. Det finns också
nytroende som har upplevt Gud, men som på
grund av kulturella påtryckningar eller press från
familjen har slutat att följa Jesus. Detta händer
främst i byar där man blir utstött om man inte
är buddhist eller när studenter återvänder hem
efter att ha blivit Jesu efterföljare under deras
studieår.

20

DAG
21

Böneämnen:
• Be för dem som fokuserar
på att betjäna de äldre.
• Be att den äldre
generationen ska ha öppna
och läraktiga hjärtan som tar
emot evangeliet med glädje.
• Be att broar ska byggas
mellan den kristna
gemenskapen och de
traditionella seniorerna.
• Be att de äldre som brinner
för Jesus får använda sitt
inflytande till att leda hela
sina familjer till Honom.
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De äldre
M

ormor var 82 år gammal, men steg
fortfarande upp tidigt varje morgon för att
arbeta i den lilla trädgården framför hennes
hus. Grönsakerna hon skördade tog hon till
marknaden där hon sålde dem och tjänade
mellan två och tre dollar varje dag. För dessa
pengar köpte hon varor för att laga mat till
sina barnbarn som hon tog hand om varje
eftermiddag.
När alla bor i ett hus, stannar de äldre oftast
kvar ensamma under dagen då deras barn
går till arbetet. Det är vanligt att barnbarnen
lämnas hos de äldre under arbetsdagen. Far-och

morföräldrar sysslar ofta med olika småjobb
hemma som hela familjen kan dra nytta av.
Många äldre har låg eller ingen utbildning och
är inte läs-och skrivkunniga. Detta till trots har
de en mängd visdom och citerar ofta ordspråk
och berättar historier och fabler för att föra
vidare visheten till den yngre generationen. Även
om den äldre generationen håller hårt i sina
traditioner upptäcker en del av dem sanningen
om Jesus och överlåter sina liv till Hans rike. Då
de äldre är högt respekterade i det thailändska
samhället har de möjlighet att återspegla Honom
och skapa stor förvandling bland sina familjer
och byar.
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Böneämnen:
• Be för bibelöversättningar
som kan förstås av
buddhister.
• Be att kristna ska lägga ner
tid och kraft på att lära sig
buddhistisk terminologi och
begreppsförståelse.
• Be att fler kristna ska se
och uppskatta de områden
där Jesu och Buddhas läror
faktiskt liknar varandra, men
även att man kan vara tydlig
med att det finns viktiga och
grundläggande skillnader
mellan de två.
För mer information om
detta ämne, se lista över
medverkande (sid. 37).

Barriärer av missförstånd
“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin
enfödde Son, för att den som tror på honom inte
skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16).

De flesta av oss skulle säga att denna vers

representerar de goda nyheterna i ett nötskal.
Men för en thailändsk buddhist finns det många
delar i denna vers som klingar illa och får en
helt annan betydelse än hur kristna förstår den.
För en person med en thailändsk buddhistisk
världsbild säger denna vers att den grymme
västerländske Guden känner begär efter världen
så mycket att Han syndar genom att offra sin
enfödde son för att vi ska fångas i lidandets hjul,
för alltid dödas och återfödas och aldrig komma
till himlen.
Det budskap som kristna så entusiastiskt ger
till buddhisterna är ofta obegripligt, oattraktivt
och saknar betydelse. Detta på grund av
att vi kristna saknar insikt i deras världsbild
och synsätt, något som tyvärr ofta leder till
missförstånd.

Det är därför inte förvånande att många
buddhister missförstår budskapet och tycker
att det är obegripligt och irrelevant för deras
liv. Kristna har som sagt ofta misslyckats med
att kommunicera eftersom man saknat insikt i
buddhisternas tankesätt. Endast genom att på
djupet försöka förstå buddhisterna kan kristna
effektivt dela Kristus.
Såvida vi inte hittar bättre sätt att kommunicera
betydelsen av vad Jesus gjorde på korset på
ett sätt som är meningsfullt och relevant för
buddhister kommer vi tyvärr att fortsätta få
mycket liten respons. Men om vi istället visar på
korsets budskap med kulturell känslighet och
på de villkor som de buddhistiska åhörarna kan
relatera till och bli förvandlade av kommer det
att påverka evangelisation och lärjungaträning
på ett märkbart sätt.
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Böneämnen:
• Be att bibelberättelser ska
presenteras på ett kulturellt
relevant sätt för thailändska
buddhister.
• Be att onådda thailändska
buddhister ska påverkas
och engageras genom
berättelserna och se Guds
förvandling i sina liv, sina
byar och sitt land.
• Be att team, församlingar
och missionärer ska
använda storytelling så att
Jesu budskap enkelt ska
kunna förstås och få snabb
spridning i Thailand.
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Storytelling

M

ånga människor kan inte eller tycker inte
om att läsa. Detta på grund av att den muntliga
traditionen är så stark. Hur kan vi påverka
och engagera de hela 70 procent av världens
människor som vuxit upp i en oral kultur? Ett
sätt är genom storytelling.
När en sådan grupp träffades första gången
läste de ur Bibeln. Stämningen var inte den bästa
och många var uttråkade. När gruppen skulle
mötas igen försökte ledaren använda en annan
metod och bad alla att berätta om en storm som
de upplevt i sina liv. Därefter berättade ledaren
om när Jesus stillade stormen och inledde ett
samtal med följande frågor:
1. Vad tyckte du om/tyckte du inte om i
berättelsen?
2. Vad lärde du dig om Gud?

3. Vad lärde du dig om oss människor?
4. Hur vill du tillämpa det som du lärt dig i ditt
dagliga liv?
Atmosfären var helt annorlunda. Alla var
engagerade, stämningen mer avslappnad
och de hade nu möjlighet att studera Guds
Ord tillsammans och fundera på hur de skulle
tillämpa det som sagts i deras egna liv. Varje
persons berättelse var personlig och öppen,
vilket gjorde det möjligt för gruppen att växa, be
tillsammans och stödja varandra. De behövde
inte förlita sig på en persons ledning utan
förstod att var och en hade något att komma
med. Genom att använda muntligt berättande
skapas förutsättningar för grupper att mötas
i många olika sammanhang och för fler
thailändare att höra och ta till sig Guds Ord.

DAG

att förändras. Den första handlar om var de
kristna i Thailand bor. Nästan hälften (omkring
51 procent) av de troende bor i endast tre av
Thailands 77 provinser!
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Den andra är relaterad till landets olika etniska
folkgrupper där man uppskattar att ungefär
80 procent av Thailands kristna tillhör ett
”bergsfolk” eller är etniska kineser. De så kallade
”bergsfolken” består av olika folkgrupper som
har kommit till Thailand på grund av fattigdom
eller någon form av förföljelse. De flesta
kommer från grannlandet Myanmar (Burma).

Böneämnen:
• Be att thailändska troende
på ett vist och frimodigt sätt
ska dela evangeliet med
sina buddhistiska vänner och
grannar.
• Be att Gud ska inspirera
thailändska kristna till
att flytta till platser där
människor ännu inte hört
evangeliet.
• Be att församlingarna
snabbt ska multipliceras så
att så många människor
som möjligt nås av de goda
nyheterna.

Kyrkan i Thailand
Kyrkan i Thailand växer och fler och fler

människor lär känna Jesus varje dag. Detta
är underbart och vi gläder oss över dessa nya
bröder och systrar som kommer till tro.
Men vad gäller statistiken finns det två viktiga
saker som förhoppningsvis snart kommer

En missiolog gick så långt som att att säga
att den största faktorn till församlingstillväxt
i Thailand under de senaste 100 åren är krig i
Burma!
För att antalet troende i Thailand ska kunna
växa måste evangeliet spridas från norr till
de nordöstra, centrala och södra regionerna.
Kristendomen bland de etniskt thailändska
folkgrupperna uppskattas till endast 0,2
procent. Fokuset på att förmedla de goda
nyheterna till de etniska thailändarna behöver
därför förnyas!
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Böneämnen:
• Be att tusentals thailändska
muslimer ska möta Jesus
genom drömmar och
visioner.
• Be att fler kristna arbetare
ska åka till Thailands
muslimska samhällen.
• Be för ödmjukhet och vishet
i att kommunicera de goda
nyheterna effektivt på ett
kulturanpassat sätt (Matt.
4:18-20).
• Be att den thailändska
kyrkan ska växa i tro och
längtan att berätta för sina
muslimska grannar och
jobbarkompisar om Jesus.
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De thailänds

En het eftermiddag tog Fatima på sig

sin huvudduk innan hon gick ut ur sitt lilla
flerfamiljshus. Gränden var redan full av folk.
Medan grannbarnen trängde sig runt Fatima
delade hon ut mjölk och pratade lite med dem.
Hon såg in i en ung flickas ögon och tänkte på
sin egen dotter. Dottern som skulle ha varit i
ungefär samma ålder om hon hade överlevt sin
ettårsdag.
Varje vecka ägnar sig Fatima åt välgörenhet i
form av mjölk till gatubarn å sin dotters vägnar.
Dottern levde inte tillräckligt länge för att finna
nåd hos Gud enligt Fatimas tro. Fatima ber därför
med en djup längtan att hennes egna goda
gärningar ska göra skillnad för hennes dotter.

I ett land som är känt för sin buddhistiska kultur
är muslimer som Fatima ofta en förbisedd
minoritet. De är dock ingen liten grupp
utan uppskattas utgöra fyra till sju miljoner
människor (siffrorna varierar beroende på
källan). Förutom de tydligt muslimska områdena
i södra Thailand finns det även stora muslimska
kvarter i Bangkok, muslimer i norr (speciellt
längs landsgränsen) och mindre samhällen
med muslimer utspridda i alla Thailands
provinshuvudstäder.
Det är väldigt få med muslimsk bakgrund
som följer Jesus, men det börjar så smått att
spira. Små grupper av nya Jesus-troende med
muslimsk uppväxt möts tillsammans för att tillbe
Jesus och växa som lärjungar.

Gå till www.muslimsofthailand.org för att få veta mer om Pattani och andra muslimska folkgrupper i Thailand.
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Studenter

För en thailändare är det viktigt att känna att
Böneämnen:
• Be för dem som fokuserar
på att nå studenter.
• Be för lärjungaträning av de
nytroende så att de får växa
och stå fasta i sin tro.
• Be att de nytroende ska få
möjlighet att bli en del av en
stabil och kontinuerlig kristen
gemenskap.

man tillhör en gemenskap. Ett sätt detta kan
ske är helt enkelt att ha ett arbete eller att gå till
skolan. De flesta yrken i Thailand kräver att man
bär uniform vilket ger en känsla av tillhörighet.
Studenter söker inte endast gemenskap utan
också identitet och mål.
En del barn kommer från familjer som inte har
råd att skicka dem till skolan, utan man förlitar
sig på staten eller på utländsk hjälp för att klara
skolgången. Många barn slutar skolan efter
nionde klass för att arbeta och bidra med extra
inkomst till familjen.

För de som fortsätter att studera väntar
förutom hopp och drömmar även olika typer av
sociala påtryckningar, vilket ofta leder till stor
press. Tiden som universitetsstudent är en tid
då man ofta är öppen och lättpåverkad av nya
influenser. Öppen, men också sårbar.
En relativt stor del av de thailändska
kristna har berättat om hur de kom till tro
just under studietiden som ett resultat av
någon form av studentevangelisation. I
och med att thailändare lägger stor vikt vid
att tillhöra en gemenskap är det viktigt att
dessa unga nykristna kommer in i en kristen
församlingsgemenskap.
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Böneämnen:
• Be att de thailändska
barnen tidigt ska få höra om
Gud så att de börjar hungra
och längta efter Honom och
börja söka sanningen (Ps.
78:4).
• Be att de ska få
betydelsefulla möten med
Gud, såsom drömmar,
visioner och helanden och
att detta kommer att påverka
deras hjärtan på djupet.
• Be att de kristna ska kunna
ha kvar sina sociala nätverk
efter att de börjat följa
Kristus.
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M

edan Supanee gick till toaletten tänkte hon
på vad läraren hade sagt. Hennes förskollärare
hade förklarat den första regeln: ”Var en god
buddhist.” Supanee funderade på vad det
innebar. Varje morgon innan skolan lyssnade
Supanee och hennes klasskompisar på
munkarnas mässande och hon tyckte om det
eftersom det ansågs vara ett bra sätt att börja
dagen.
Förra helgen hade hon och hela hennes familj
gått till templet för att utföra goda gärningar.
Efter att hon visat respekt mot Buddha genom
att böja sig inför statyn, hade hon offrat sina
gåvor i form av blommor och pengar. När
mamman sedan tagit en bild på henne i templet
hade hon känt sig mycket stolt. Supanee ville
verkligen vara en god person! Hennes lärare,
föräldrar och alla andra var eniga om att det var
oerhört viktigt! Supanee såg fram emot nästa
besök i templet, och hon kände sig tacksam till
alla människor som hjälpte henne vara en god
buddhist.
Redan från barndomen lär sig de thailändska
barnen hur viktigt det är att vara en god
buddhist genom att följa den buddhistiska
traditionen. Eftersom de hela tiden

Barnen

indoktrineras av buddhistiska läror och
traditioner är det ingen överraskning att deras
nationella identitet och religiösa identitet
flätas samman. Att vara thailändare betyder
att vara en buddhist, något som man lär sig
från barnsben. På grund av detta ses det som
ett stort förräderi och svek mot den nationella
om en person lämnar buddhismen, och inte
sällan resulterar det i social utfrysning. Detta
är orsaken till varför många thailändska kristna
tyvärr tappar kontakten med sina familjer och
vänner.
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Aods helande

Böneämnen:
• Be att Aods fysiska hälsa
ska bli fullständigt återställd
och att resten av hans familj
ska erkänna att miraklet
kom från Jesus och tro på
Honom.
• Be att de som har blivit
helade av Jesus ska växa i
tro, lära känna Guds vilja och
frimodigt dela sitt vittnesbörd
med andra.
• Be för fler övernaturliga
tecken (helande, mirakler
etc.) i Thailand.

Trots att han var en storrökare var den

runt 60-årige bonden Aod stark. På grund av
problem med lungorna tvingades han dock
läggas in på sjukhuset den 15 mars 2018 med
följande tillstånd: kroniska lungproblem
(sjukdomen KOL), okontrollerbara tarmrörelser,
njursvikt, förstorad mjälte, lungödem och ett
förstorat hjärta. Trots denna dystra prognos
började hans dotter tillsammans med några

andra släktingar att be innerligt för honom.
På eftermiddagen samma dag meddelade
läkaren att de hade gett upp och stoppat all
medicinering, och att släktingarna skulle
förbereda sig på det värsta. Beskedet fick dem
att be ännu mer intensivt för Aod.
Följande morgon lade en annan läkare märke
till Aod och skickade honom till röntgen. Utan
att ha tagit medicin på nästan 24 timmar
kunde Aod ändå stiga upp från sängen för
första gången på tre dagar, och läkaren tillät
honom nu att äta flytande mat. När Aods
kristna släktingar under eftermiddagen kom
på besök fick de med stor tacksamhet se Aod
le mot dem. Aods dotter tog möjligheten i akt
att dela de goda nyheterna med sin pappa. Aod
trodde på hennes ord om att det var Jesus som
hade hjälpt honom och gav sitt liv till Gud. Han
bekände att utan Jesus skulle han varit död.
Att Aod nu är hemma är ett mirakel.För flera
år sedan separerade Aod och hans fru. Efter
skilsmässan började hans fru och dotter att
följa Jesus. Den före detta frun tar nu hand om
Aod som är hemma, men fortfarande är lite
svag. Den bitterhet som hon tidigare bar i sitt
hjärta mot Aod har Gud helat.
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Chiang Mai
Böneämnen:
• Be att Gud ska förvandla
Chiang Mai till ”den nya
staden” som Han vill att den
ska vara.
• Be att Gud sänder troende
från Chiang Mai till resten av
landet så att evangeliet kan
spridas till dem som aldrig
hört.
• Be att Gud välsignar de
olika organisationerna och
församlingarna som finns i
Chiang Mai så att de kan bli
till välsignelse för de icketroende som finns omkring
dem.
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Chiang Mai är den näst största staden i

Thailand och är omgiven av berg. För hundratals
år sedan var Chiang Mai huvudstad i Lannariket
och lämningar av murar och vallgravar från
denna period finns fortfarande kvar. Staden är
fortfarande ett kulturellt och religiöst center
med historisk betydelse.
Den första kristna församlingen och ett kristet
sjukhus i Chiang Mai tros ha legat vid floden
Pings östra strand. Detta på grund av en
förordning som förhindrade all kristen närvaro i
det som då räknades till själva staden.
Det finns över 300 buddhistiska tempel i Chiang
Mai. Vad gäller antalet kristna uppgår de till
ungefär 6%. Det låter inte så mycket, men är
ändå långt mer än i resten av landet och de

kristna i Chiang Mai representerar en viktig grund
i detta onådda land.
Chiang Mai betyder ”ny stad” och Gud har gjort
många nya saker i Chiang Mai. Provinsen hyser
nära en fjärdedel av alla kristna i Thailand och
nästan hälften av de som kommit till tro på
Jesus under de senaste tio åren. Många kristna
organisationer är stationerade här, såväl sådana
som fokuserar på själva Thailand som de som når
ut till olika folkgrupper i grannländerna.
Många människor tror att Gud kommer använda
Chiang Mai som en nyckel för att nå andra delar
av Thailand. När troende från norr går ut till
resten av landet väntar ett nytt genombrott för
evangeliet i Thailand.
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Böneämnen:
• Be att Gud visar
missionärer nya och kreativa
sätt att dela Hans sanning
med de som är uppfostrade
i buddhistiska familjer och
med buddhistisk kultur.
• Be att Gud uppmuntrar
missionärer under tider när
de känner sig ensamma eller
misslyckade. Be att de ska
fyllas med nytt hopp och inte
ge upp.
• Be att Gud reser upp
många fler thailändska
troende som kan samarbeta
med utlänningar för att ta
evangeliet till varje distrikt
och by som ännu inte har
några Jesu efterföljare.

Missionärer

''Jag har aldrig hört talas om det här förut

men det låter vettigt”. För gruppen som
presenterade evangeliet gav kommentaren en
ny känsla av glädje och entusiasm.
De första missionärerna kom till Thailand för
hundratals år sedan. Katoliker kom under
1500-talet och i början av 1800-talet kom
protestanter och nu finns det troende från
många olika samfund över hela landet.
Dagens missionärer möts av många
utmaningar. En av dem är att försöka urskilja
anledningarna till varför evangelium har
spridits så mycket mer effektivt bland de olika
stamfolken som har immigrerat till Thailand,
än bland de inhemska thailändarna. Trots
att många offrat sina liv för att trofast dela

evangeliet, utgör kristna fortfarande en mycket
liten andel av landets befolkning.
Man ställs exempelvis inför frågor om man ska
använda det högtravande “kungliga” språket
eller inte när man presenterar evangeliet, hur
man talar om Gud och synd med människor som
saknar dessa begrepp och huruvida buddhistiska
ord för andliga begrepp kan användas för att
anknyta till Jesu budskap. Det är diskussioner
som aldrig verkar ta slut. Det behövs också
många fler thailändare som på ett naturligt sätt
kan berätta om vad Jesus gjort för dem.
Vi hoppas många fler thailändska buddhister
ska känna att det budskap som de hör för första
gången är begripligt och inte främmande för
dem.
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Tack och välkommen!
T

ack så mycket för att du bett för de onådda
i Thailand! Vi hoppas att Gud genom denna
böneupplevelse inte bara har gett dig en bättre
förståelse av deras liv, språk och religion,
utan också ett hjärta för att nå de thailändska
buddhisterna.
Om du har några frågor eller vill bli en del i
att plantera församlingar i Thailand genom
att stödja ekonomiskt eller få specifika
böneämnen, kontakta gärna:
info@pray4thailand.org
Denna böneguide är framtagen av CIM Network.
CIM Network är ett nätverk av missionärer från
hela Thailand som är överlåtna till att arbeta
tillsammans för att se många människor komma
till Kristus bland de thailändska buddhisterna.
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Här är ytterligare ett verktyg som är tillgängligt
från CIM network:

“หนังสือแห่งความหวัง” – The Book of Hope
innehåller mer än 100 bibelberättelser från
Första Moseboken till Apostlagärningarna. De
är skrivna på kulturanpassad och lättförståelig
thailändska. Berättelserna finns tillgängliga som
ljudfil och även på YouTube.

För att beställa, kontakta:
info@pray4thailand.org
www.pray4thailand.org

Medverkande Många människor i hela Thailand och från olika missionsorganisationer har hjälpt till i

produktionen av Bön för thailändska buddhister och jag är tacksam för allt det arbete de har lagt
ner. Ett stort tack till Myra De Ford som ägnat många timmar åt layouten och gjort böneguiden så
fin.
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Texten från Dag 22 är en omarbetad version av:
http://www.missionfrontiers.org/issue/article/bridging-buddhist-christian-worldviews
För mer information om detta ämne:
https://chrisandmariebauer.wordpress.com/2015/08/31/flipped-communication-illustrated/
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