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säker landningsbana utan betande getter eller
andra hinder på banan, berättar David Nordlander.
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!
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David Nordlander

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än
två timmar.
– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
är med och hjälper till att återställa den enkla
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget
berättas det att flygplan har landat och lyft så vi
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en

Pionjärsatsningen för folkgruppen Nyangatom i Sydsudan kommer innebära ett lyft som berör hela samhället.
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bara en
av många.
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CEO MAF
Varje dag ﬂyger vi bokstavligen för livet. Och vi kan göra det därför
liten har betydelse för oss. Du är med oss och räddar liv och vi står
frontlinjen.

Open Doors
Tack för din gåva!

Omslagsbild:
En kvinnlig soldat tjänstgör som turistguide i
norra Nordkorea. Landet har sedan 2002 legat
på första platsen på World Watch List, som visar
var förföljelsen mot kristna är störst i världen.
Nordkoreas kristna uppskattas till mellan 200
000 och 400 000 i antal. Många av dem befinner
sig i arbetsläger.
Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden
till något samfund eller förening.
Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.
Open Doors Sverige
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/opendoorsse
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa utskick kommer 2019.11.01
ISSN 2000-5962
Medlemsavgifter 2019:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 110 kr/år.
Personer över 26 år: 210 kr/år.
Familj/hushåll: 310 kr/år.

2

OPEN DOORS MAGASIN | OKTOBER 2019

Företagsvänner
Avero AB
BMV Studio
Instansia Nordic AB
Närkes energiteknik AB
Paujon
Svanen Fiskeri AB

LEDARE

Hammarslagen
på Golgata
I år är den trettio år sedan man öppnade gränsen mellan Öst- och Västeuropa. Berlinmuren var den mest
påtagliga delen av järnridån och en stark symbol för
Europas delning under kalla kriget. Starka minnesbilder har etsat sig fast från händelser den 9 november
1989, då vanliga människor strömmade ned till muren
för att slå sönder detta förhatliga monument med sin
medtagna hammare.
Den officiella förklaringen till att regimen i Östtyskland byggde muren hösten 1961 var att man behövde
en ”antifascistisk skyddsvall”. Men detta var bara en
förevändning. I själva verket var det ett växande missnöje över den kommunistiska regimen och de dåliga
livsvillkoren som gjorde att människor i en allt större
omfattning hade börjat fly till väst. Under sommaren
-61 var det dagligen över 1000 personer som flydde till
Västtyskland, vilket var en stor prestigeförlust för den
kommunistiska idén. Människor som protesterade
mot kommunismens ideal skulle därför pressas tillbaka in i systemet. Händelsen illustrerar och bekräftar
det uttalande som ordförande Mao Zedung en gång
gjorde: ”Kommunism är inte kärlek, utan en hammare
vi använder för att krossa fienden”.
Det var också en hammare som användes när man
drev in de spikar som naglade fast Jesus på korset.
Mörkrets makter och dess hantlangare trodde säkert
att hammarslagen för gott skulle tysta allt tal om ett
Gudsrike baserat på kärlek. Men det som egentligen
hände var att Jesus avväpnade mörkrets alla härskare och makter och skämde ut dem inför hela världen*.
Kommunismen är en av de drivkrafter som fortfarande driver på förföljelsen av kärlekens folk. Hammaren
slår hårt och besinningslöst mot kristna i ett antal
länder. Men ekot från Golgata visar vad sann kärlek
är och Guds folk har fått en kraft som till och med kan
förmå dem att älska sina fiender.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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KINA
World Watch List 2019
Plats: 27 Poäng: 65
www.open-doors.se/kina

TROTS FÖRBUD
MOT KYRKOBESÖK

VÄXER TRON
HOS UNGA KRISTNA I KINA
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TEMA: KYRKAN VÄXER UNDER KOMMUNISTISKT FÖRTRYCK

Sedan förra året är det förbjudet för minderåriga i
Kina att besöka kyrkor eller delta i kristna aktiviteter. Men enligt pastor Jacob* leder dessa restriktioner
inte till att de ungas tro bryts ner, utan snarare att
den blir starkare och att den växer.
Pastor Jacob är en vänlig man i trettioårsåldern som
brinner för att evangeliet ska förvandla ungdomars liv,
innan de kliver in i den krävande kinesiska vuxenvärlden. En fältarbetare inom Open Doors mötte honom
för att diskutera vilka svårigheter kristna ungdomar
möter i Kina och hur ungdomsarbetet påverkas av
Kinas religiösa lagar.
– Livet för barn i Kina
är svårt. Ett av de största
problemen är frånvarande
pappor. Frånvarande inte
bara i betydelsen av långa
arbetstimmar, jobbresor
och karriärhets, utan frånvarande även i barnets
uppfostran, berättar pastor
Jacob.
Traditionsenligt
uppmuntras inte kinesiska
barn av närhet och tid tillsammans med sina föräldrar, utan istället läggs vikten
på vad barnet har presterat och vad de är skyldiga sina
föräldrar.

barnet värderat utifrån prestation vilket leder till ett
enormt tryck från omgivningen. Kärleken till barnet
är helt enkelt villkorlig; presterar det bra förtjänar det
uppskattning och kärlek, inte annars.
– Ungdomsarbetet i vår församling upplever något
av en förnyelse detta år. Barn och ungdomar dras till
oss eftersom de upplever en villkorslös kärlek från
Gud och de känner sig uppskattade för vilka de är, och
inte för vad de gör. Vi älskar dem oavsett vad de har
presterat akademiskt, förklarar pastor Jacob.
Han beskriver ungdomsgruppen som en plats där
ungdomarna är fria att
vara sig själva; att skratta,
njuta av livet och upptäcka
vilka de är skapade att
vara. De får höra om evangeliets kraft och hur Jesus
dog för dem så de kan få
liv. De lär sig att tro på vad
Gud säger om dem istället
för vad samhället säger.

”UNGDOMSARBETET I
VÅR FÖRSAMLING
UPPLEVER NÅGOT AV EN
FÖRNYELSE DETTA ÅR.
BARN OCH UNGDOMAR
DRAS TILL OSS.”

UNGDOMAR I KINA MÖTER HÅRDA KRAV
– Pappan är ofta krävande och håller distans till barnet
och relationen beror på hur väl barnet presterar akademiskt och socialt. Det finns undantag men i regel är
detta normen i kinesisk uppfostran.
Livet i skolan är inte heller lätt. För att lyckas hela
vägen måste barnet ha en vilja av stål. Det är tretton
års press i grundskola och ytterligare 3- 5 år av stenhårda universitetsstudier. Under hela dess uppväxt blir

LÄRJUNGASKAPETS PRIS
INOM SKOLAN
Men enligt pastor Jacob är
arbetet bland ungdomarna
under attack.
– Kommunistpartiet vill få unga människor att tro
att kristendomen är en främmande religion som västvärlden använder som täckmantel för att infiltrera
Kina.
Skolor uppmanas att sprida dessa åsikter och pastor Jacob berättar om fall där lärare hotar elever med
att inte få sin examen om de följer Jesus. Detta skapar
en oerhörd kamp i de ungas liv där de ställs inför att
straffas av föräldrar eller lärare om de inte avsäger sig
sin tro. Väljer de att stå fast vid sin tro på Jesus kan de
förlora allt de har kämpat för.
– Det kan vara svårt för kristna ungdomar i västvärlden att inse vilka tuffa konsekvenser som kan drabba

WWW.OPEN-DOORS.SE

5

en ung kristen student i Kina. Att beräkna kostnaden
för att vara en Jesu lärjunge är inte bara ord här utan
en realitet, vilket även de som är nya i tron får erfara.
SÅ HANTERA UNGDOMAR FÖRFÖLJELSEN
Församlingen har förlorat några ungdomar, men de
flesta kommer tillbaka så småningom eftersom de saknar gemenskapen. Ledarna har börjat tala med ungdomarna om förföljelse, om att stå tillsammans i tro och
hur de kan kommunicera med varandra så säkert som
möjligt. De försöker även arbeta strategiskt genom att
träffas i olika hem varje vecka och på olika dagar, och
några av ungdomarna snabbtränas i ledarskap för att
kunna ha egna smågrupper.
– Det svåraste att acceptera är att evangelisation är
begränsad till neutrala platser utanför universitetsområdet. För att någon ska bli inbjuden till en hemgrupp
måste personen visa en genuin längtan efter sanningen.
Trots begränsningarna växer ungdomsgruppen och
de unga är entusiastiska över olika möjligheter att mötas och sprida evangeliet
– De lär sig att upptäcka Guds vilja för sina liv i stället för att fråga oss. De söker olika vägar att träffas, kaféer, parker och hem, istället för att hålla sig undan på
grund av rädsla för myndigheterna, säger pastor Jacob.
Föräldrar stöttar sina barn
Barnens föräldrar har också börjat förändras. De
känner sig lurade av partiet, som har lovat dem religiös frihet men som istället krossar allt som inte passar kinesisk socialism och kultur. Dessutom är många
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föräldrar förtvivlade över att de inte kan ta med sina
barn till kyrkan eller söndagsskolan, eftersom det är
olagligt. Därför har föräldrarna börjat undervisa sina
barn hemma och erbjuder sina hem för ungdomsverksamhet.
– Traditionellt sett är det mammorna som ansvarar
för barnens undervisning men nu har även papporna
börjat engagera sig. När många föräldrar samarbetar
tillsammans med ungdomsledarna blomstrar hela
verksamheten, och känslan av gemensamt ansvar är
underbar, säger pastor Jacob.
Förföljelsen har hjälpt till att göra upp med bilden
av den frånvarande pappan. Nu är papporna mer engagerade, de tillbringar mer tid med sina barn, ber med
dem och undervisar dem utifrån Bibeln.
– Finns det ett bättre sätt att få barn och ungdomar
att förstå vår himmelske Faders kärlek än genom en
närvarande och kärleksfull pappa? utbrister pastor
Jacob.
Han fortsätter:
– Vi berättar ofta för våra unga att en hel armé av
troende över hela världen ber för oss dagligen och vi
påminner dem om att Gud verkar kraftfullt i våra liv
på grund av denna ”osynliga” familj. Våra ungdomar
är verkligen bevarade på grund av era böner. Tack alla
ni som stöder oss!
*namn ändrat av säkerhetsskäl

TEMA: KYRKAN VÄXER UNDER KOMMUNISTISKT FÖRTRYCK

Tider av församlingstillväxt och förföljelse i Kina:

1949-2019
I dagarna är det 70 år sedan det kinesiska kommunistpartiet kom till makten den 1 oktober
1949 och utropade folkrepubliken Kina. Innan dess hade hundratals protestantiska
missionsorganisationer arbetat i landet sedan början på 18oo-talet.
Men efter maktövertagandet förändrades allt. Kyrkan fick gå igenom en
prövotid av ett slag som aldrig tidigare skådats – men det ledde till en
enorm tillväxt. 1950 uppskattades antalet kristna i Kina till 700 000.
Idag beräknas över 97 miljoner kineser vara kristna, trots alla försök att
krossa kyrkan under de senaste 70 åren.

Kyrkans tillväxt i siffror:
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Maos Kina byggde på ateistisk, marxist-leninistisk tolkning av socialismen
och visade knappt någon tolerans för
andra trossystem. Missionärer utvisades, och de 700 000 kinesiska kristna
som lämnades kvar blev måltavla för
våldsam nationalistisk och antireligiös
hjärntvätt. Under den här perioden
växte kyrkan sakta, och man började
mötas i hemlighet trots hotet om
stängning.

Kommunistisk nationalism tappade
mark snarare än att få ökat stöd, och
regimen fokuserade återigen på nya
strategier för att trycka tillbaka religionen i samhället. Kyrkan förändrades
från landsbygdskyrka till en tätortskyrka, med både inflyttade arbetare
och välutbildade stadsbor. De kristna
fick lära sig att hantera kraftigt ökad
övervakning och böter, arresteringar
och fängelsestraff. En del pastorer
skickades till arbetsläger.

Informationen från den här tiden är
knapphändig. Alla utlänningar hade
i ett slag utvisats och Kina stängdes.
Därpå följde Maos stora kulturrevolution och kyrkan gick under jorden.
Den helige Ande började visa sin
närhet genom under och tecken. Tron
ökade. Frimodigheten ökade. Evangelisationen ökade. Samtidigt ökade
lidande också. Ett stort antal pastorer
dömdes till fängelse. Några kyrkoledare avrättades.

Kyrkan upplevde en tid av relativ frihet och stadig tillväxt. Kyrkor i de stora städerna började växa som aldrig
tidigare. Många kyrkor hyrde lokaler
i stadskärnorna eftersom församlingarna inte längre fick plats i hemmen.
Webbplatser och bibelappar och
kristen litteratur på kinesiska startades av lokala kristna. Pastorer började
resa utomlands för att studera. Endast
aktiviteter med starkt kristen profil var
förbjudna under perioden.

Under den här perioden medförde en
ny politik en ekonomisk tillväxt och
världens och Kinas uppmärksamhet
verkade helt inriktad på handel och
teknisk utveckling. För första gången
på många år kunde kyrkan få lite
andrum. Många husförsamlingar planterades. Kyrkan i storstäderna upplevde en stark väckelse, speciellt efter
massakern på Himmelska fridens torg,
som ledde till att många desillusionerade, välutbildade kineser blev kristna.

Genom avskräckande exempel riktar
Kina en varning till den stora massan.
1200 församlingar tvingades ta ner
korsen från sina kyrkor. Ett problem
för många husförsamlingar är att
mycket arbete har skötts av en eller
två pastorer. Utmaningen är nu att
träna små grupper i lärjungaskap, så
att kristna kan dela bördorna i små
husförsamlingar. Open Doors samarbetar med kyrkan för att undervisa
om ledarskap och förföljelse.
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Eun Hye från Nordkorea:

“Jag hade ingen aning
om att så många
personer bad för mig”

Eun Hye* stod över det smutsiga hålet på toaletten.
Hon försökte stå emot den förskräckliga stanken. Det
fanns inget mer att leva för. Inte ens någon att prata
med. Ingen. Utom hennes farmors Gud ”Hanonim”.
I detta dödens barnhem viskade hon nu orden hon
hade hört sin farmor viska vid så många tillfällen.
”Snälla Hanonim, rädda mig. Låt mig komma till min
familj.”
Några månader innan hade 16-åriga Eun Hyes föräldrar tagit henne och hennes bror till en farbror, medan de själva följde efter sina äldsta döttrar, som hade
flytt till Kina. Men farbrodern kunde inte försörja sin
familj och Eun Hye hamnade på ett läger för gatubarn.
”HÄNG PÅ. ANMÄL DIG.”
Ingen ville gå på toaletten i lägret såvitt det inte var
absolut nödvändigt. Men Eun Hye kom att uppskatta
dessa dyrbara ögonblick ensam med sin farmors Gud.
– Herre, rädda mig från denna smärta, sorg och död,
bad hon.
Två månader efter att hon kommit till lägret frågade vakterna efter frivilliga som skulle plocka kastanjer
genom att klättra upp i träd i bergen. Då hörde hon en
röst i huvudet som hon inte kände igen.
– Häng på. Anmäl dig.
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På något sätt förstod hon att detta var svaret på
hennes toa-böner och hon följde med, lyckades fly och
hamnade till slut hos en bondfamilj på landsbygden.
En dag kontaktades Eun Hye av en familj som visste
var hon höll till.
– Din pappa är hos oss. Och din bror också, sa de.
Eun Hye trodde att hon förlorat sin familj för all
framtid. Men nu var hennes far tillbaka för att hämta henne! Eun Hye hade bett men utan kunskap. Hon
hade ingen aning om vem denne Gud, som hon kallade
´Hanonim´ (som betyder Herre), var. Hennes far, själv
en nybliven kristen, förklarade att Gud var den som
kunde hjälpa i svårigheter och att Jesus hade förlåtit
dem deras synder.
– Den enda vägen att leva från och med nu är att be
till Gud. Be Honom hjälpa oss att återvända till Kina på
ett säkert sätt, så att vår familj kan bli hel igen.
De tog sig till floden och korsade den. Hennes pappa
band brodern till sig med ett rep och Eun Hye simmade
själv.
SER ETT KORS PÅ VÄGGEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN
När de till slut kom hem till fastern firade de nattvard. Eun Hye berättade för modern om sina böner i
Nordkorea. Nästa söndag gick hon till kyrkan med sin
mamma. För första gången i sitt liv såg hon ett kors

NORDKOREA
World Watch List 2019
Plats: 1 Poäng: 94
www.open-doors.se/nordkorea

på väggen. Hon kunde se andra människor som bad.
De använde samma gester och samma ord, när de bad,
som hennes farmor gjort för så många år sedan.
Efter en tid rapporterade någon Eun Hyes familj och
de fördes tillbaka till Nordkorea, där de hamnade i en
arrest nära hemstaden. Snart började förhören. När
fadern bekände att han var kristen placerades föräldrarna i isoleringsceller och torterades varje dag.
Men Eun Hyes föräldrar
gav inte upp. De ögonblick
de var medvetna och inte
torterades, bad de. Och det
omöjliga hände. Familjen
släpptes fria. Ingen visste
hur det gick till. Det fanns
ingen förklaring. Det måste ha varit ett Guds ingripande.

korea. Nu bor Eun Hyes mamma, två systrar, dottern
och hon själv i Sydkorea. Fadern dog i Nordkorea och
brodern är fortfarande där.
– Vi ber för honom varje dag.
När du var i Nordkorea, visste du att många
människor bad för dig även om de inte visste vad du hette, kände igen dig eller din berättelse?
– Nej, jag hade inte en aning om att så många
människor bad för oss.
Dessa böner är verkligen
viktiga. Det gör att fler
människor lär känna Jesus
Kristus i Nordkorea.
Vad är det största behovet för kristna i Nordkorea?
– Det är viktigt att sprida nyheter i Nordkorea, så
att de vet att andra länder har det bra. De behöver både
materiella och andliga resurser. Jag hoppas att fler och
fler nordkoreaner ska få möjlighet att få Biblar och annan kristen litteratur och finna frälsning genom Jesus.

”DEN ENDA VÄGEN ATT
LEVA FRÅN OCH MED NU
ÄR ATT BE TILL GUD.”

I SÄKERHET
Eun Hye och brodern tog sina illa sargade föräldrar till
farbroderns hus. Efter några månader hade moderns
tillstånd förbättrats något så när. Eun Hye och hennes
mamma lyckades ta sig en andra gång till Kina, där
Eun Hye gifte sig och fick en dotter. När flickan var tre
år tillät hennes kinesiske make att hon flydde till Syd-

Fotnot: Den här artikeln är förkortad.
På vår hemsida kan du läsa hela reportaget.
www.open-doors.se/forfoljda-kristna/reportage
*Eun Hye heter egentligen något annat.
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ÅRSRAPPORT: OPEN DOORS INTERNATIONELLT

Nästan 300 000 biblar
Tack för ditt stöd!

OPEN DOORS DISTRIBUERADE MER ÄN TVÅ
MILJONER BIBLAR OCH KRISTNA BÖCKER.
DÄRIBLAND:
• Över 63 400 barnbiblar.
• Fler än 272 000 biblar och nya testamenten.
• Drygt 1,6 miljoner kristna böcker, barnböcker
och undervisningslitteratur.

Flicka i Mashta Al
Helou, Syrien som
fått en egen bibel
Kvinnor från
Nigera som deltagit
i traumabehandling
efter att ha varit
fångar hos Boko
Haram

NÄSTAN 600 000 FÖRFÖLJDA KRISTNA
DELTOG I OPEN DOORS OLIKA KURSER,
SOM TILL EXEMPEL LÄRJUNGATRÄNING
OCH TRAUMABEHANDLING.
DET INNEBAR BLAND ANNAT:
• Traumabehandling för mer än 26 000 personer.
• Att drygt 80 000 kristna fick träning för att kunna
möta förföljelse.
• Lärjungaträning för nästan 160 000 kristna.
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under 2018
OPEN DOORS BISTOD NÄSTAN 60 000
MÄNNISKOR JURIDISKT PÅ OLIKA SÄTT:
• Rättslig hjälp för cirka 15 400 personer
• Utbildning i påverkansarbete för drygt 35 000
förföljda kristna.

Pastor från
Bolanton, Mexiko
som fått rättslig
hjälp

CIRKA 375 000 MÄNNISKOR FICK
GENOM OPEN DOORS NÖDHJÄLP,
SJUKVÅRD, UTBILDNING OCH
HJÄLP TILL SAMHÄLLSUTVECKLING. TILL EXEMPEL:
• Fler än 15 000 personer fick hjälp att
bygga upp sina hem eller kyrkor.
• Nästan 200 000 människor fick akut
nödhjälp.
• Närmare 50 000 människor fick långsiktig
träning för att kunna få en inkomst.

Tack vare ett
microlån kunde
Ghazan från Irak
öppna en liten
restaurang
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ÅRSRAPPORT: SVERIGE

OPEN DOORS FIRADE TIO ÅR I SVERIGE:

”Inga kända talare”
Den 15 september 2018 genomförde vi vårt största arrangemang
någonsin, när vi firade vårt 10-årsjubileum. Genom temat ”Inga
kända talare” ville vi ge scenen åt dem som saknar en plattform att
höras från i vanliga fall.
Arrangemanget gick av stapeln på kongressanläggningen Conventum i Örebro och anordnades som en endagskonferens. Programmet bestod av tre stormöten varvat med seminarier och aktiviteter.
Kings Kids fanns på plats och ordnade samlingar för barnen.
En del i vårt uppdrag här i Sverige är att upplysa och mobilisera
den fria kyrkan, och under 10-årsjubileet fick besökarna möjlighet
att veta mer om den förföljda kyrkan. De kunde bland annat lyssna till talare från Eritrea, Nordkorea och Uzbekistan, som alla själva
upplevt förföljelse för sin kristna tro i sina hemländer.
En av de inbjudna talarna var Helen Berhane, som har suttit
fängslad i olika containrar i Eritreas öken under två och ett halvt
år, och som uppmanade sina svenska åhörare att aldrig sluta tillbe.
– Allt vi kan göra är att lovsjunga, när vi lovsjunger spelar omständigheterna ingen roll, sa hon.

TACK!

UTAN STÖDET FRÅN VÅRA GÅVOGIVARE OCH BÖNEPARTNERS
HADE DET ARBETE SOM UTFÖRS
ALDRIG VARIT MÖJLIGT. HÄR
FÖLJER ETT AXPLOCK AV OPEN
DOORS SATSNINGAR I SVERIGE
2018:
• Under förra året fick vi in gåvor på
nästan 11 miljoner kronor och cirka
12 000 personer (räknat på antalet
prenumeranter) bad regelbundet för
den förföljda kyrkan!
• I januari släppte vi rapporten World
Watch List 2018, ett viktigt verktyg för
att skapa opinion och belysa situationen för den förföljda kyrkan. Releasen
följdes av en turné till församlingar på
nio olika orter, där vi fick möjlighet att
presentera och sprida listan.
• I mitten på september samlades
cirka 2000 personer till Open Doors
Sveriges tio-årsjubileum som firades i
Örebro.
• Under året omnämndes Open Doors i
över 90 artiklar, både i sekulär och i
kristen press.
• I slutet av 2018 hade vi drygt 5600 följare på Facebook, nästan 950 följare
på Instagram samt cirka 500 följare
på Twitter.
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Mitt möte med broder Andrew

Del 1

“Al, vad sa Gud till dig
i morse i sitt Ord?”
Den frågan var det första Broder
Andrew sa till mig under min första
dag som anställd för Open Doors
i januari 2002. När jag kom in på
hans kontor i Nederländerna för att
påbörja min nya tjänst så frågade
han inte hur resan hade varit eller
om jag ville ha kaffe. Hans första
ord handlade om Guds Ord och vilken inverkan det hade på mitt liv.
Som tur var hade jag läst bibeln
den morgonen – ett avsnitt i Apostlagärningarna kapitel 21 om upproret i Jerusalem som ledde till att
aposteln Paulus fängslades.
“Paulus försökte försvara sig
själv mot folksamlingen genom att
vittna om hur han mötte Jesus på
vägen till Damaskus”, sa jag.
Broder Andrew nickade och uppmuntrade mig till att fortsätta.
”Paulus medger att han förföljde
de kristna. I min anteckningsbok
skrev jag att man kan säga att han
var en terrorist.”
Det fick Andrew att le.
”SÅ GUD KAN FÖRVANDLA EN
TERRORIST OCH GÖRA HONOM
TILL EN EVANGELIST!”
De följande månaderna skulle jag
få lära mig mer om hur Broder Andrew trodde på evangeliets kraft att
förvandla även de mest förhärdade
islamska extremisterna.
Min erfarenhet denna första dag
på jobbet visar hur skriften är Bro-

der Andrews passion, och varför
han riskerade sitt liv för att smuggla biblar till kristna som hade berövats all tillgång på dem av auktoritära regeringar. Under de år då vi
reste världen över tillsammans och
arbetade på sex bokprojekt började
vi varje dag med att prata om vad vi
hörde att Gud sa till oss genom bibeln.
Ibland varade vårt samtal i fem
minuter, ibland i mer än en timma.
När tillfället var det rätta började en
av oss att be – vi gjorde aldrig något
uppehåll för att fråga vad vi skulle
be om, vi bara bad. Vi bad om vad vi
hörde Gud säga till oss i skriften. Vi
bad för det arbete han hade tilldelat oss den dagen. I synnerhet bad
vi för hans älskade brud, Jesu Kristi
kyrka, särskilt den del av kroppen
som utsattes för förföljelse.
När jag nu arbetar på nya böcker
för Broder Andrew, måste jag förlita
mig på mina journaler, hans 40 anteckningsböcker, 800 digitaliserade
predikningar samt inspelningarna
och avskrifterna av våra samtal.
Andemeningen i hans budskap har
dock genomborrat min själ. Genom
dessa ord hoppas jag att du och
många andra läsare kommer att
fånga upp något av Broder Andrews
anda och kärlek till Guds Ord.

I nästan 20 år arbetade Al
Janssen tätt intill Broder
Andrew, Open Doors
grundare.
Tillsammans reste de till
muslimska länder, skrev sex
böcker, träffade politiska
ledare och pratade med
bidragsgivare. I dag får Al stå
för skrivandet själv, eftersom
Broder Andrew nu är över 90
år gammal och inte kan vara
med i samma utsträckning.
I en serie krönikor framöver
kommer vi att publicera ett
par av Als texter, som för
vidare några av de många
lärdomar som Al fått från
Broder Andrew.
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Bokrelease!
Internationell bönedag

för förföljda kristna
Nästan 250 miljoner kristna förföljs på olika sätt
i världen. De behöver vår förbön! Därför vill Open
Doors uppmärksamma den 3 november som en dag
att be speciellt för förföljda kristna. Här i Sverige
under namnet Söndag för förföljda.
VILL DU OCH DIN FÖRSAMLING
VARA MED OCH BE?
Här kan du ladda ner mer material
som ni kan använda er av:
www.open-doors.se/sff2019
Internationellt går bönedagen under namnet
International day of prayer for the persecuted church (IDOP).

Sommarkryss

Tack till er alla som skickade in
svar till Sommarkrysset!
Efter en fantastisk respons har
vi nu dragit en vinnare.
Vi gratulerar Gertie Holm i
Fagerfjäll till vinsten. Grattis!

Tack för att du stödjer oss!
Nu är det dags att betala in 2020 års medlemsavgift. Varje betalande medlem är viktig och bidrar
till att stärka Open Doors röst i Sverige.
Vår målsättning är att stärka och uppmuntra den
förföljda kyrkan, att förbereda och utrusta den hotade kyrkan samt att i Sverige upplysa och motivera oss till att stödja de som lider idag.
Du blir medlem när du betalat in medlemsavgiften. Använd avin på tidningens första sida. Du behöver inte vara medlem för att få vårt kostnadsfria
magasin och bönekalender.
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Som stjärnor
på himlen
Lagom till Söndag för förföljda, den 3 november,
har vi release på vår nya bok Som stjärnor på himlen. Boken är skriven av Elizabeth Lane Miller
som i våras gästade Sverige och talade om förföljda kvinnors dubbla utsatthet. Boken innehåller
inspirerande berättelser från hela världen om
kvinnor som inte låtit sina svårigheter diktera
hur de ska tjäna Gud.
Möt 13 modiga kvinnor som lever ut sin tro i länder där det kan kosta dig allt. Trots att kvinnorna
utsätts för förtryck och förföljelse av olika slag har
dom det gemensamt att de valt att aktivt leva ut sin
kristna tro.
Kvinnornas berättelser varvas med bibelstudier
kopplade till deras situation.
Titel: Som stjärnor på himlen
Författare: Elizabeth Lane Miller
Utkommer: Oktober 2019
BESTÄLL DIN BOK HÄR:
www.open-doors.se/resurser/bocker

Läs ett smakprov ur boken.

Hwa-Young berättar för Open Doors medarbetare om sin tjänst
bland nordkoreanska kvinnor som gömmer sig i Kina.

När jag var yngre, bad jag för missionärer. Alltid när jag bad för missionsarbetet så kom en bild av nordkoreanska kvinnor för mitt inre. Det var
inga dagdrömmar. Gud visade mig den här synen när jag deltog i de tidiga morgonbönemötena. Ändå tog det mig nästan tjugo år innan jag blev
involverad på riktigt. I tjugo år tjänade jag i lokala församlingar, tills kallelsen kom till sist.”
Jag blir förvånad. ”Tjugo år? Det är verkligen lång tid.”
”Den känns inte alls lång. Mose väntade i fyrtio år innan han lämnade
Egypten. David var tvungen att förbereda sig i trettio år. Tjugo år var precis lagom tid för mig. Jag förberedde mig genom teologisk utbildning och
bön och genom att helt enkelt studera Bibeln. Sedan tjänade jag också i
den lokala församlingen. Jag lärde mig att ta hand om fåren, ge själavård
och även hjälpa till med administrativa uppgifter i församlingen. Alla
dessa erfarenheter har varit till stor hjälp i arbetet med att leda husförsamlingsgrupperna.” (Hon syftar på de kvinnogrupper som hon organiserar på olika platser.)
Trots att Hwa-Young bad för missionärer när hon var yngre, trodde
hon aldrig att hon själv skulle bli en; hon var inriktad på att tjäna i sin lokala församling. Så träffade hon broder Simon (Open Doors samordnare
för arbetet bland nordkoreaner), som under mindre samlingar berättade om förföljda kristna, och han inbjöd henne att ansluta sig till arbetet.
Men det var inte förrän efter hans tredje inbjudan till henne som Gud
bekräftade att detta verkligen var Hans kallelse.
Hon tar några klunkar av teet och beskriver sina första år i tjänst bland
kvinnorna. ”De första två åren var de tuffaste. Jag hade ingen erfarenhet
och jag talade inte kinesiska. Kulturen i Kina är helt annorlunda än den
jag var van vid hemifrån. Den är som ett fängelse utan galler. Du befinner
dig alltid under press och det är väldigt påfrestande. Att ha att göra med
nordkoreanska kvinnor är också väldigt svårt. Sedan har vi säkerhetsfrågan. Hur undviker man att bli arresterad? Jag kände mig ensam, pressad
och hade hemlängtan hela tiden. De första två åren var svårare än jag
hade trott. Men nu har jag inte längre någon rädsla att dö. Jag är ensamstående, och om det skulle bli nödvändigt har jag inget emot att dö för
detta arbete. Den svåraste biten är att jag inte kan förlita mig på någon
annan. När jag känner mig ensam, finns där ingen jag kan tala med.”
När du går in i en tjänst som denna, kan du inte öppna dig för andra.
Att förklara dina känslor skulle innebära att du måste förklara hur vi
arbetar, och det är farligt. För både hennes och andras säkerhet är HwaYoung noga med att vara väldigt återhållsam. Hon kan inte berätta saker
på telefon; hon kan inte bli medlem i någon församling. Hon kan inte ens
anförtro sig åt en pastor. Just nu har Hwa-Young två vänner, men inte ens
med dem kan hon dela mer än cirka 50 procent av sina bördor.
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TEMA: KYRKAN VÄXER UNDER KOMMUNISTISKT FÖRTRYCK

VIETNAM
World Watch List 2019
Plats: 20 Poäng: 70
www.open-doors.se/vietnam

STENAD AV HUNDRA, RÄDDAD AV EN
Vad det kostar att lämna kommunismen för Kristus

Klockan var två på natten. Vuong låg och sov med sin
fru och sina två barn när de väcktes av smattret av fallande stenar. En mobb hade omringat hans hus och
skrek: ”Det här är ett amerikanskt hus. Vi är i krig
med amerikanerna!”
Vuong är inte amerikan – han är en kristen vietnames.
Men för människor i hans by anses kristendom vara en
amerikansk tro. Även om kriget mellan Amerika och
Vietnam är över lever det vidare i människors minnen.
Vuong blev tvungen att fly med sin familj till djungeln
och tillbringade resten av natten där. När morgonen
kom smög han tillbaka. Hundratals människor stod
samlade vid hans bostad och Voung såg på avstånd hur
de tände eld på hans hus.
RÄDD ATT UTESLUTAS UR KOMMUNISTPARTIET
Under 13 års tid hade hans farbror besökt deras by för
att dela evangeliet med Vuong och hans bror Phan,
men Vuong sa nej till Jesus.
– Jag var orolig att om jag skulle följa Kristus skulle jag uteslutas ur kommunistpartiet och förlora min
pension.
Men Vuongs farbror gav inte upp.
– Till slut gav han mig en bibel. På något sätt kom jag
till tro på Jesus i hemlighet.
Som hemligt kristen fortsatte Vuong sin anställning för kommunistpartiet, ända tills hans bror Phan
bestämde sig för att berätta om Jesus i deras by. Regeringen krävde att Vuong skulle stoppa honom men
Gud talade till Vuong genom sitt ord: ”Vad vinner en
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människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt mister sitt liv? Vad kan hjälpa henne att få det
tillbaka?” från Matteusevangeliet 16:26.
– I bibeln berättade Gud för mig att folk kan vara
rika – de kan äga guld – men deras liv är ändå tomma,
säger han och fortsätter:
– Men inte om jag har Kristus. Om jag har Kristus
har jag allt.
Så Vuong stoppade inte sin bror och uteslöts därför
ur det kommunistiska paritet och förlorade sitt jobb.
KNIVAR, HOT OCH ELD
Efter att Vuong hade blivit mer offentlig med sin tro
började byborna trakassera honom.
– De var berusade för det mesta och bar knivar. Jag
var rädd att de skulle döda min familj.
Droppen kom i mars 2015, när Vuong vägrade att
offra en gris för att tillbe förfäderna. Dagen efter flydde Vuong och hans familj och deras hus sattes i brand.
Sedan dess har de bott i en annan by.
– Jag lärde mig från min pastor att om du följer Kristus så kommer du att möta svårigheter, säger han.
Trots förföljelsen som Vuong mötte i sin hemby
hoppas han kunna återvända dit för att dela med sig
av Jesus.
– Jag har en dröm att en dag ska många i min by
vilja bli kristna och att de ska bli frälsta som jag. Jag
hoppas att det någon gång i framtiden kommer att finnas en kyrka där.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

W O R L D

W A T C H

Nyheter
MYNDIGHETERNA TOG ÖVER
KRISTNA SKOLOR

ERITREA – Myndigheterna i Eritrea
tog i början av september över sju
konfessionella högstadieskolor. Katoliker, andra kristna grupper samt
muslimska huvudmän beordrades
att lämna över ledningen av skolorna
till myndigheterna. Enligt regeringen ska övertagandet av skolorna ses
som en del i ett beslut från 1995, som
handlade om att begränsa religiösa
organisationer. Eritreanska myndigheter har tidigare under sommaren
gjort två stora offensiver mot kristna.

97,2

UPPSKATTAT ANTAL MILJONER KRISTNA
I KINA. DET ÄR FLER ÄN ANTAL MEDLEMMAR I KOMMUNISTPARTIET I KINA
SOM 2017 LÅG PÅ CIRKA 90 MILJONER

KINA FIRAR 70-ÅRSJUBILEUM

KINA – Den 1 oktober har det gått 70
år sedan folkrepubliken Kina utropades av Mao Zedong 1949. Sedan dess
har det styrande kommunistpartiet
förtryckt oliktänkande, däribland
kristna. Många har fängslats för sin
tro. De senaste åren har förtrycket
bland annat handlat om att barn under 18 år inte får besöka kyrkor, förbud mot att sälja biblar online och en
uppmaning till hyresvärdar att säga
upp kontrakt för kyrkor.

PRÖVNING AV RÄTTSFALL
FÖRSENAS

IRAN – Domstolsförhandlingar mot
flera kristna iranier har skjutits upp,
eftersom domaren aldrig dök upp.
Pastorsparet Victor bet Tamraz och
Shamiram Issavis Khabizehs fall är
ett av dem som skulle omprövas i
domstol den 3 september. De båda
dömdes 2017 till tio respektive fem
års fängelse, för kyrkorelaterade aktiviteter. Paret är släppt mot borgen i
väntan på domstolens beslut. Något
nytt datum för omprövning är inte
satt.

FN-DAG UPPMÄRKSAMMAR
RELIGIÖST MOTIVERAT VÅLD
USA
I maj beslutade FN att göra den 22 augusti till FN:s internationella dag för att hedra dem som fallit offer för våld baserat på
deras tro.
Det har tidigare inte funnits någon FN-dag som specifikt fokuserar på religiöst motiverat våld.
– Vi välkomnar beslutet att uppmärksamma dem vars liv på
ett tragiskt sätt påverkats av våld, bara för att de haft ”fel” religion eller vägrat att förneka sin tro, säger Dan-Ole Shani, Open
Doors internationelle ledare.
Den nya FN-dagen lyfter enbart religiöst motiverat våld, och
inte en bredare beskrivning av religiös förföljelse, som avsiktliga och allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter.
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SKRIV EN RAD: ELDOS FRÅN KIRGIZISTAN

Tack

för dina böner, de gör skillnad!
”Jag är så glad över alla uppmuntrande hälsningar
som skickats till mig och min syster och hela vår familj. Tack alla ni dyrbara bröder och systrar!”
I oktober förra året misshandlades Eldos från Kirgizistan brutalt efter att han vägrat återvända till islam.
Vägen till återhämtning är lång. Hans gravida syster
Nurzhan blev vittne till händelsen och chocken ledde
till missfall.
I vintras hade vi en skrivkampanj där kristna från
hela världen kunde skriva en hälsning och samtidigt
be för dem. Något som betytt mycket för hela Eldos familj.
”Även om det fortfarande är svårt, så får jag styrka
att stå fast när jag förstår hur många som tänker på
mig och ber för mig. Jag är verkligen tacksam till Gud
för var och en av er. Fortsätt be för mig och min familj”,
säger Eldos.
Fler skrivkampanjer hittar du på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

Hallå där!
Andreas E
chef Kyrkorelationer

I mitten av november ska Open Doors ha en regionkonferens på temat Kina, ett land som har sett en av
nutidens största väckelser de senaste tre decennierna. Men också ett land som har präglats av svår förföljelse. På konferensen kommer vi att få höra mer
om situationen för dagens kristna. Andreas E., ansvarig för kyrkorelationer, får berätta mer om huvudtalaren Eric Lee.
Vem är Eric?
– Han har arbetat för Open Doors i över 25 års tid, med
att stötta ledare och kristna under förföljelse i Kina
och runt om i världen. Han har även varit missionär i
Kanada och Taiwan, där han har arbetat med församlingsplantering och undervisat på ett teologiskt semi-
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narium. Nu är han pensionär och sitter med i Open
Doors internationella styrelse. Han är född i Kina och
uppväxt i Japan.
Vem riktar sig konferensen till?
– Den riktar sig både till den som har ett särskilt intresse för Kina, de kristnas situation i landet och utvecklingen där, men också till dem som är intresserade
av hur kyrkan kan växa trots motstånd och förföljelse.
Vad ser du mest själv fram emot?
– Jag ser fram emot att höra mer om de nya utmaningar som kyrkan ställs inför i Kina, som till exempel ökad
kontroll och övervakningssystem, och hur de kristna
tacklar dem, vad Gud gör i landet och hur vi kan vara
ett aktivt stöd för de kristna.

GE EN GÅVA

Timoteus är en erfaren pastor i 70-årsåldern.
Som kristen kines har han upplevt förföljelse av
många olika slag, allt ifrån kulturrevolutionens
skräck till bortplockandet av kors på kyrkor förra
året. Även om kampen inte ser precis likadan ut
som den gjorde under 60- och 70-talet, tror han att
det han lärde sig då även gäller nu – framför allt
bönens makt.
”Alla vet att det första vi gör när förföljelse kommer är att gå ner på knä och be. Gud
är så trofast. Han svarar oss alltid,
ibland på de mest fantastiska och underliga sätt!” utbrister han.
Pastor Timoteus uppmuntrar sina
unga församlingsmedlemmar att
även be för dem som förföljer dem.
”Våra unga vet att det här inte är
polisens fel, de behöver bara lära
känna Jesus. Om inte vi ber för deras
frälsning, vem ska då göra det?”
Open Doors har samarbetat med
pastor Timoteus i många år. Vi har
bistått med biblar, undervisning, träning för söndagsskoleledare och ungdomsläger.
Samarbetet har varit viktigt och behöver fortsätta.
”De senaste tolv månaderna har vi fått utstå
konstanta trakasserier från polisen. De avbryter
våra möten, för att upplösa vår gemenskap och förstöra våra underjordiska kyrkor,” berättar pastor
Timoteus.
Utan våra givare kan vi inte hjälpa pastor Timoteus. Tack för din gåva! Genom den kan vi långsiktigt stötta förföljda församlingar och deras ledare,
i Kina och på andra platser runt om i världen. Lika
viktig är bönen, som gör stor skillnad.

BÖNEN

har burit genom
årtionden av
förföljelse

Gud välsigne dig!
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via
vår hemsida: www.open-doors.se
eller på telefon: 019 - 31 05 00.
Märk betalningen:
”Gåvobevis till förnamn efternamn”
”Minnesgåva till förnamn efternamn”

Vill du göra en insamling till högtidsdag
eller minnesgåva, kontakta oss i förväg på
mail: sweden@od.org eller telefon.
Då kan vi komma överens om märkning
av gåvorna. Gåvogivarna behöver då inte
beställa gåvobevis utan kan direkt sätta in
sin gåva.
Vi tillhandahåller en lista på gåvogivare,
samt insamlat totalbelopp.

Alla betalningar görs till:
Bankgiro 900-3054
eller
Swish 900 3054
Obs! Var noga med märkningen i textfältet.

WWW.OPEN-DOORS.SE

19

POSTTIDNING

B

Oktober 2019

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Vi vill
utrusta
ledare mitt i
förföljelse
”Evangeliet kan inte ges vidare av bara en person.
Arbetet är för stort för mig ensam. Jag arbetar
till långt in på nätterna. Be att Gud ska ge oss allt
vi behöver för att fullgöra den här uppgiften.”
Berhane från Etiopien

Läs mer på vår hemsida
om hur vi hjälper kristna ledare:

www.open-doors.se/utrusta19

Kvinnan på bilden har inget samband med texten.

Save the date!
16 NOVEMBER | 14:00
KORSKYRKAN | VIMMERBY

Seminariedag om kyrkan i Kina
					
					
					
					
					

Växt och nya utmaningar

Talare: Eric Lee
Eric Lee har mer än 25 år erfarenhet av att stödja
förföljda kristna ledare i Kina.
Håll utkik efter mer information på vår hemsida:
www.open-doors.se/seminarium

