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Varför Gud?
Hur många av oss har inte ställt oss frågande, när vi har mött eller varit med om
något som vi till fullo inte förstår. Varför
grep Gud inte in? Varför stoppade han det
inte? Vad ska hända nu?
Som människor, framför allt här
i västvärlden, vill vi gärna förstå och
kunna förklara Gud. Men det kan vi inte
och blir därför frustrerade, arga eller
bittra, när det sker något som inte omedelbart är logiskt eller till vårt bästa. I vår
bön har vi en tendens att föreslå Gud hur
han ska lösa våra problem.
Livet går inte alltid den väg som vi har
tänkt eller planerat. Vi blir sjuka, närstående drabbas av dödsfall, vi förlorar jobbet eller misslyckas på olika områden.
Vems fel är det? Ofta vänder vi pekfingret
mot Gud, som om vi visste bättre, och säger: ”Gud, om du nu...”
Inne i tidningen kan du läsa om
kristna som fått sina liv förstörda av de
så kallade hädelselagarna. De får tillbringa livet i fängelse, blir utstötta av
lokalsamhället, mobbade i skolan, bortjagade från sin bostad, eller förlorar sitt liv
på grund av att någon (många gånger felaktigt) anklagat dem för att kränka en gudom eller ett religiöst system.
Ganska plötsligt tar sig livet en oväntad vändning. Många har varit rädda
för det, men inte riktigt trott på att deras trevliga grannar eller smarta kollegor
skulle kunna göra något sådant.
I Indonesien är detta ett stort problem. Kristna från landet berättar att
muslimer i detta muslimska land kan

vara vänliga grannar, kollegor eller vänner. Men av en eller annan anledning sätter radikala muslimer press på dem, och
de går från att vara vänner, grannar eller
kollegor till att bli förföljare.
Detta gör det mycket otryggt för de
kristna i landet. Man vet aldrig var anklagelserna kommer ifrån. Ofta går det
också ut över barnen, som blir mobbade
i skolan.
Trots trycket de kristna möter i dessa
länder och områden är det få som väljer
att ge upp och lämna sin kristna tro. De
flesta håller fast oavsett. De har mött Gud.
De har upplevt honom som stark och trofast, trots svårigheterna de möter.
Har du det? Är du redo för ett nytt år
tillsammans med Honom, oavsett vad
det nya året bär med sig? Även om de
inte blir ett lätt år? Kanske kommer det
inträffa svåra saker i världen 2017. Men
om du vill, kommer Jesus att vara med
dig under hela året, varje dag. Både i lätta
dagar såväl som svåra.
Gott nytt år!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Fokus på hädelselagar

L

agar som förbjuder kränkningar mot kristendomen, islam eller andra religioner –
i syfte att bevara den allmänna ordningen – har funnits i årtionden, men har sällan använts i praktiken. Men på senare år har antalet anklagelser om hädelse ökat.

Lagar mot hädelse förekommer någon särskild uppmärksami länder på varje kontinent, men het. Pressen från hädelselagarna
i olika utsträckning. De är inte är ständigt närvarande för de
begränsade till islamska länder kristna som lever under dem.
– utan finns även i flera västerländska nationer. Och även om Pakistan: Att skapa ett monster
lagarna inte används aktivt här i "Förlåt, jag kommer inte att hinna
väst, så refererar ofta andra län- till lunchen. Det är kris. Det är
der till dem, för att rättfärdiga fö- väldigt jobbigt. Vi kan träffas
rekomsten av hädelselagar i sin klockan ett och prata på vägen
till flygplatsen."
egen lagstiftning.
Den pakistanska församlingsI vissa fall leder tillämpningen av lagarna till världsny- ledaren avslutar telefonsamtaheter, då de orsakar upplopp eller let. Han har aldrig tidigare verkat
orättvisa domar (såsom det pågå- så här nedslagen. När han lite seende fallet med Aasiya Bibi, en nare har klivit in i bilen, förklakristen kvinna som dömts till dö- rar han att en vän till familjen
den i Pakistan). I de flesta fall an- har arresterats efter att någon
vänds lagarna utan att det väcker anklagat henne för hädelse.
4
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Telefonen ringer igen. Han
svarar och pratar i några sekunder, sedan lägger han ifrån sig
mobilen med en suck.
"Det är en demonstration i byn
där hon bor."
"Demonstrerar man för att ge
henne stöd?"
Han skakar på huvudet. "Man
demonstrerar emot henne. Polisen arresterade henne förmodligen för att skydda henne."
I Pakistan, och i många andra
länder där kristna förföljs, är det
enklare att arrestera offret än att
hålla tillbaka mobben.
"Vi måste få ut henne därifrån
i dag. Hon får inte tillbringa natten i cellen, för då kommer det att

”Städerskan vid
min hustrus kontor
anklagade henne för att
ha förstört Koranen. Det
var så det började ..."

registreras. Det kommer att göra
slut på henne."
Rädd att slå på teven
Den här kvinnans erfarenheter skulle komma att skilja sig
från de flesta andras. Hon befriades precis före midnatt. De flesta
kristna som arresteras för hädelse hamnar i en domstolsprocess som kan ta år att slutföra.
Människor döms sällan, men
den som stämplats som hädare
har en oviss framtid. Ofta har de
också fått tillbringa över ett år i
ett överfullt fängelse tillsammans
med tjuvar, rånare, terrorister
och mördare, medan familjen
har tvingats leva gömd, på grund
av risken för vedergällning. Under de senaste trettio åren har
Pakistans hädelselagar förstört
många liv.
Nyligen träffade ALIVE, en

av Open Doors samarbetspartners, maken till den kvinna som
frigavs samma natt. När hon arresterades var han en församlingsledare. Nu, flera år senare,
får han ofta berätta om den ödesdigra dagen.
"När min fru anklagades för
hädelse förlorade hon sitt jobb,
men också sitt självförtroende",
konstaterar han. "Vi gömde oss,
vi blev rädda för att handla livsmedel, för att träffa vänner, till
och med för att slå på teven eller lyssna på musik, eftersom
det skulle kunna ge onödig uppmärksamhet."
Han tillbringade många
sömnlösa nätter på soffan, som
han hade ställt framför ytterdörren.
"Jag kunde inte längre ta hand
om mina 'får'. Min församling
mådde dåligt. Jag kände mig själv

som ett sjukt får och paralyserades av rädsla."
Varför hände det här?
"Städerskan vid min hustrus
kontor anklagade henne för att
ha förstört Koranen. Det var så
det började. Det slutade med att
en mobb försökte döda henne."
Ett oräkneligt antal andra,
framför allt män, har utsatts
för liknande anklagelser. Muslimer, hinduer, sikher och kristna
har lidit av lagens följder. Avsikten med lagen var aldrig att den
skulle fungera som en bestraffning, utan i stället att skydda
det brittiska Indiens många religioner. När Pakistan blev självständigt 1947, valde landet att ha
kvar lagen i sin nya brottsbalk.
Vid flera tillfälen gjordes ändringar i lagen och gradvis började islamister att förändra den
till det monster den nu har blivit.
www.open-doors.se

5

Fokus på hädelselagar

Kristna står för ungefär 4 procent av den totala befolkningen
i Pakistan, ändå är de kristna
inblandade i så mycket som 12
procent av de 691 senaste registrerade fallen angående hädelse.
Till och med innan barnen lär
sig att läsa och skriva, undervisar
föräldrarna dem om faran med
hädelselagen. Då någon anklagas
för hädelse, behöver angivaren
inte ha varit ett ögonvittne för
att ens vittnesmål ska ses som giltigt. Och då en muslim för fram
anklagelser mot en kristen väger
hans vittnesmål tyngre än om en
kristen hade vittnat.
Egypten: Osynlig men alltid
närvarande
"Egypten är ett exempel på ett
land i Mellanöstern som har en
stark lagstiftning om hädelse. Lagen diskuteras sällan offentligt,
men dess närvaro gör sig ständigt
påmind", förklarar en av Open
Doors kontakter i Egypten.
På senare år har allt fler hädelsefall tagits upp i landets domstolar. De berör män och kvinnor
från olika sociala och yrkesmäs-

siga bakgrunder, främst vuxna,
men ibland även barn.
Lagen togs för första gången
in i den egyptiska brottsbalken i
juni 1981, under den tidigare presidenten Sadats styre. Det var
efter att kristna och muslimer
drabbat samman med många
dödsoffer som följd i en av Kairos förorter. Syftet med lagen var
att kriminalisera de fanatiska islamistiska gruppernas radikala
handlingar. De använde då moskéernas talarstolar för att förolämpa andra religioner (främst
kristna) men även shia-muslimer.
I dag innebär lagen generellt
att all kritik mot islam eller profeten Mohammed ses som ett
brott i Egypten.
"Anklagelserna för hädelse har
under senare tid ökat snabbt, och
vi har fått se ett antal domstolsbeslut som rör några välkända
muslimska offentliga personer",
säger vår kontakt, som bland annat nämner Adel Emam, en i hela
arabvärlden känd och respekterad skådespelare. Han dömdes
för hädelse efter att ha producerat en film som påstods göra narr

av radikal islam.
I ett annat (mer ovanligt)
rättsfall, åtalades en salafistisk
muslimsk ledare, Abu Islam, för
hädelse eftersom han bränt en
kopia av bibeln offentligt på Tahrir-torget.
Vanligtvis är det bara hädelse
mot islam som tas på allvar. 2013
åtalades en kristen kvinna. Hon
arbetade som grundskollärare,
när föräldrarna till några av barnen anmälde henne för att ha
skymfat islam, när hon undervisat barnen om olika religioner
i samhällskunskapen. Kvinnan
dömdes till sex månaders fängelse och ett skadestånd på motsvarande 100 000 svenska kronor.
Nyligen dömdes fyra barn
och deras söndagsskollärare för
hädelse, efter anklagelser om att
de deltagit i en pjäs där de, enligt anmälarna, gjorde narr av det
sätt som muslimer ber på.
Och på detta sättet fortsätter
det. Lagen används i dag främst
mot opinionsbildare, författare
och kristna, som ger uttryck för
sina fria tankar, vilket kan uppfattas som kritik mot islam.
Indonesien: En bristfällig lag
Förföljelsen av kristna med muslimsk bakgrund i ett land som Indonesien kommer från alla sidor:
från moskén, från familjen och
från samhället. Landets konstitution garanterar individens frihet
att själv välja sin religionstillhörighet, men i praktiken är det
svårt. Den som konverterar från
islam till kristendom hädar mot
islam, något som är förbjudet enligt lag.
Rudi* och hans hustru Alia*
äger ett litet hus och lever ett anspråkslöst liv.
"Vårt hus är inte så stort som
våra grannars, men vi är lyckliga
här. I den här staden kan barnen
Fortsättning sida 8

6

Open Doors • Nr. 1 • Januari 2017

Fokus på hädelselagar

DE TAR LAGEN I EGNA HÄNDER
Självutnämnda folkdomstolar i hädelselagarnas spår
Hädelselagar ger extremister och andra
fiender till kyrkan en ursäkt att göra egna
ingripanden.
Gambia, Rwanda, Sudan och Tanzania… Listan
kan göras lång över de afrikanska länder som har
hädelselagar. Trots att det finns fall där kristna i
Afrika har blivit formellt anklagade för hädelse, är
fallen sällsynta.
Problemet handlar oftast om den oro som hädelselagarna skapar: gängvåld, förföljelse och terrorism, men framför allt självutnämnda rättskipare,
som tar lagen i egna händer.
I Nigeria är tillämpningen av hädelselagarna
starkt begränsad, främst på grund av brist på resurser, men också av släktlojalitet och korruption. Som
en konsekvens av detta tar uppretade folkmassor saken i egna händer, när ett hädelseåtal lämnas ostraffat. De flesta hädelseanklagelser riktas av muslimer
mot kristna, och många gånger utlöser detta en våg
av våld mot de anklagade, innan polis eller rättsväsendet hinner ingripa. I Nigeria är hädelse snarare
en fråga om sekteristiskt våld än rättsliga processer.
Den kanske mest explosiva gruppen med rötter
i Nigerias hädelselagar är den våldsamma islamistiska gruppen Boko Haram som kämpar att ”försvara,
rädda och rensa islam från falska muslimer som
korrumperar och hädar islam". Utbildning och demokrati anses vara ett hot mot islam och gruppens
mål är att införa en islamistisk regim. Föga förvånande har de sitt starkaste grepp om de regioner i
Nigeria där sharialagar är införda, och hädelse kan
straffas med döden.
En snarlik situation finns i Somalia. Under 2012
antog den nya somaliska regeringen en konstitution som sägs ge viss religions- och yttrandefrihet.
Samtidigt fastställer konstitutionen att islam är
statsreligion, och därmed är det förbjudet att konvertera till någon annan religion än islam.
Den våldsamma islamistgruppen al-Shabaab

trakasserar och dödar dem som misstänks avvika
från gruppens strikta version av islam. I många delar av landet är det självklart att all kritik av islam
ska resultera i en dödsdom i en Shariadomstol, som
oftast understöds av al-Shabaab.

www.open-doors.se
www.open-doors.se 7
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gå till skolan utan att vara rädda
för att fara illa. De kan vara sig
själva", säger Alia.
Hennes äldsta son blev tidigare mobbad i skolan, eftersom
hans föräldrar blivit kristna.
Rudi och hans bror Ipin sattes i fängelse i augusti 2013, efter
att de döpte en tonåring under ett
möte för kristna med muslimsk
bakgrund. Grannarna började
ifrågasätta hans religionstillhörighet. Det faktum att Rudi tidigare varit en lärd muslimsk man
och var son till en känd muslimsk ledare i Västra Java förvärrade situationen.
De som bodde på platsen anklagade Rudi för hädelse och
krävde att han skulle åtalas.
Då och då använder radikala
muslimer och imamer i Indonesien lagen för att pressa lokala
myndigheter att åtala konvertiter
som evangeliserar. Till exempel
kan icke-muslimer som använder referenser från Koranen för
att undervisa om evangeliet, eller som fortfarande bär islamska kläder när de tillber Jesus, ses
som hädare och anklagas för att
de sprider falska läror.
I Rudis fall antog grannarna
att Rudi fortfarande var muslim,
eftersom han citerade Koranen

8
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"Då och då använder radikala

muslimer och imamer i Indonesien
lagen för att pressa lokala
myndigheter att åtala konvertiter
som evangeliserar."
då han predikade och undervisade andra. Under förhören visade Rudi sitt dopbevis, för att
visa att han hade konverterat
till kristendom och inte längre
kunde ses som en muslim. Domstolen gav efter för pressen från
de radikala muslimerna och tog
ingen hänsyn till dopbeviset.
Rudi och Ipin dömdes till tre
års fängelse för att ha vanhelgat
islam och spridit falska läror. Det
finns många liknande fall i Indonesien.
Samtidigt kan islamistiska
grupper eller imamer sprida hädiska tal och material, där islam ställs emot andra religioner.
De kommer aldrig att åtalas för
hädelse. Inte ens då deras predikningar basuneras ut via högtalare och alla bybor, däribland

de kristna, kan höra hur de hädar
de kristnas Gud.
På rätt spår
Open Doors hjälpte Rudi och Ipin
genom att bekosta deras advokat
under rättegångarna, men också
genom ekonomiskt stöd till deras familjer för att täcka levnadskostnaderna, låta barnen gå till
skolan och ge dem en inkomst
då familjeförsörjaren inte längre
fanns där. Open Doors gav också
stöd till deras evangelisationsarbete genom att förse dem med ett
litet startkapital.
"Den svåra prövningen har
gjort det möjligt för mig att bära
av Kristi kors. Jag är tacksam för
det", sade Rudi den dag de släpptes mot borgen. "Det faktum att
jag led för Kristus betyder att jag
är på rätt spår."
I dag, nästan två år efter att
han släpptes från fängelset, har
Rudi delat med sig av evangeliet
till fler än 100 muslimer. Trots sin
sviktande hälsa fortsätter han
predika evangeliet och nå ut till
sitt folk.
Och på samma sätt som Rudi
står fast i sin tro, fortsätter kyrkan i Egypten, i Pakistan och på
andra platser på jorden att hålla
ut under pressen från hädelselagarna och sprida Kristi ljus på
dessa mörka platser.

Be

Gud hör bön, så låt oss inte sluta be för våra syskon som riskerar att anklagas för hädelse,
enbart för att de följer Jesus. Be om beskydd, vägledning och vishet, och att situationen
ska förändras till det bättre.

Tack för ditt stöd

Med ditt stöd kan vi stärka kristna som lever under pressen från hädelselagarna. Open
Doors ger hjälp till förföljda kristna i Pakistan, Egypten, Indonesien, Nigeria och många
andra länder, direkt eller genom lokala samarbetspartners.
Stöd vårt arbete världen över genom att använda giroblanketten som följer med tidningen eller ge via vår hemsida: www.open-doors.se/gava

www.open-doors.se
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Hopp til Mellanöstern

"VI KOMMER TILLBAKA"
GE HOPP TILL MELLANÖSTERN

Texten som har skrivits på en kyrkvägg i Homs
har nästan försvunnit under tidens gång. Den
skrevs av en kristen person som, liksom tusentals andra, hastigt tvingats fly från Homs för att
kunna överleva. Den syriska staden togs snart
över av extremister och intensiva strider gjorde
det omöjligt att bo kvar.

Denna okända person, som inspirerades av en känd
syrisk dikt av Nizam Kabani, skrev de här orden på
kyrkan …
(Den blåa texten till höger)

Här är mitt land. Här är mina rötter. Här är
mitt språk. Hur det …
(fortsättningen har försvunnit)
(den bruna texten till vänster)

Vi kommer tillbaka, o du, farledernas måne.
Läs hela historien på: www.open-doors.se/raddakyrkan
10
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Och tillbaka har de kommit. De
kristna har gradvis återvänt till
sina hem i Homs, sedan den syriska regeringen återtog kontrollen av staden.
En del hus har träffats av granater och nästan förstörts helt.
Andra hus är skadade, men kan
repareras. Open Doors hjälper
familjer som återvänder för att
återuppbygga sina hem, och gör
det möjligt för dem att bo där
igen.

Open Doors hjälper kristna att
åter bygga upp sina liv i både
Maaloula och Homs. Bland annat arrangeras sykurser för kvinnorna, så att de kan få arbete och
hjälpa till att försörja familjen.

Låt detta bli en verklighet. Hjälp
dem att återvända. Skriv på vår
namninsamling till stöd för kristna
i Syrien och Irak:
www.open-doors.se/raddakyrkan

www.open-doors.se
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WORLD WATCH

NYHETER
PAKISTAN: Dödsstraff för mord på kristet par
Fem män i Pakistan har dömts till
döden för mord på ett kristet par.
De dömdes i en antiterrordomstol i Lahore, Pakistan.
I november 2014 dödades ett
kristet par, 26-årige Shahzad Masih och hans 24-åriga gravida hustru Shama Bibi, av en uppretad
mobb. De dödades efter anklagelser om att de använt ett par sidor
från Koranen för att göra upp en
eld.
Paret attackerades av omkring 600 personer och misshandlades nästan till döds, innan
de kastades in i den stora ugnen
på tegelbruket där de arbetade.
Händelsen inträffade i en by nå-

gra mil från Lahore, huvudstad i
delstaten Punjab.
Dådet väckte internationell
uppmärksamhet, och fallet togs

till antiterrordomstolen med pakistanska staten som målsägande.
Ytterligare åtta män dömdes till två års fängelse och böter.
Från början delgavs över 50 personer misstanke enligt Pakistans
antiterrorlag.
”Flera av de misstänkta friades efter att Shahzads bröder
vittnat, men att fem personer
har dömts till döden är en anmärkningsvärd åtgärd från domstolens sida”, säger Riaz Anium
från organisationen Voice Society, som företrädde den mördade
kvinnans far Makhtar Masih i
rätten.

UZBEKISTAN: Kristen man fri efter sex år i fängelse
Tohar Haydarov,
en 33-årig kristen
konvertit, är villkorligt frigiven
efter att ha avtjänat sex år av sitt
tioåriga fängelsestraff. Haydarov har nu kunnat återvända till
sitt hem i östra Uzbekistan och
återförenats med sin familj.
"Gud har hört de kristnas böner," säger en av hans vänner till
organisationen Forum 18 News
Service. "Vi tackar alla som bett
för honom och skickat brev till honom i fängelset”, säger vännen.
12
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Haydarov dömdes i mars 2010
för narkotikabrott, men hans församling är övertygad om att anklagelsen var hopdiktad. Enligt
organisationen Release International arresterades han efter att
några släktingar bett polisen om
hjälp för att tvinga honom att
återgå till islam.
En talesman för baptisternas
kyrkoråd har påpekat för Forum
18 att Haydarovs frigivning inte
betyder att myndigheterna ändrat
sin policy gentemot protestanter.
"Inställningen till kristna i Uzbekistan är densamma", säger han.
"Tohar kan mycket väl komma

att stöta på problem. Vi behöver
fortsätta att be för honom."
I samband med frigivningen
ska Haydarov fått rådet att ”inte
råka i trubbel och hamna i fängelse igen”.

BE
•• Tacka Gud för att Tohar har släppts fri. Be att Gud styrker och beskyddar honom, be om helande
och att relationer återupprättas.
Be att han ska få kraft att följa Jesus kompromisslöst.

world watch nyheter

”Gud har hört de kristnas böner,” säger en av hans
vänner till organisationen Forum 18 News Service.

- en kristen man i Uzbekistan
har frigetts efter sex år i
fängelse.

TANZANIA: Kvinnor och barn "indoktrineras"
På afrikanska kontinenten, där
kristendomen växer snabbast,
är militant islamism ett växande
hot mot kyrkan.
I slutet av november arresterades fyra kvinnor och fyra minderåriga av säkerhetsstyrkor från
Dar es Salaam, efter att polisen
stormat ett misstänkt träningscenter för terrorister i regionen
Kilongoni-Vikindu. Det skriver
internetsajten East African.
Polischefen Simon Sirro berättar att de åtta arresterade övat
kampsporter och vapenteknik.
De hade också besökt en madras

(islamisk skola) i grannskapet,
där de ska ha fått träning i stridsteknik.
Det har blivit vanligare att
barn rekryteras till kriminella
gäng eller till olika terrorgrupper.
I oktober arresterades en kvinnlig lärare vid en islamsk skola i
Bagamoyo, några mil från Dar
es Salaam. Hon misstänks för att
träna barn i terrorism, och arresterades tillsammans med 22 barn,
varav 16 av dem var flickor.
Be att myndigheter och säkerhetsstyrkorna i landet lyckas med
sitt jobb: Att skydda sina medbor-

gare och upprätthålla lag och ordning.

BE
•• Be för de kristna som lever i muslimska områden i Tanzania, att
de ska få vara Jesus representanter i området.
•• Be för de som riskerar att radikaliseras: Be att de ska kunna urskilja vad som är bra och rätt. Be
att de ska få höra evangeliet och
komma till tro på Jesus.

INDONESIEN: Bluff om hädelse skapar politisk oro
I början av november protesterade tusentals muslimer i Jakarta.
I våldsamheterna som utbröt under demonstrationen skadades
100 personer, tre fordon sattes i
brand och ytterligare 18 fordon
utsattes för skadegörelse.
Protesterna ska ha utlösts av
ett filmklipp som lagts ut på Facebook av en tidigare professor
i kommunikation. I filmklippet
hörs Jakartas kristne guvernör,
Ahok, citera Koranen. Men filmen är klippt på ett sätt som ger
intryck av att guvernören förolämpar islam. Den tidigare professorn, Buni Yani, har erkänt
att han manipulerat filmen. Yani
har arresterats, misstänkt för att
sprida hat. Trots detta riskerar
Ahok att ställas inför rätta för hä-

delse, rapporterar den katolske
nyhetsbyrån AsiaNews.
Ahok har meddelat att han
ställer upp för omval i februari,
något som fått militanta muslimer i Indonesien att agera.
"Det faktum att Ahok är kristen och etnisk kines kränker deras heder och de vill ha bort
honom", säger Thomas Muller,
förföljelseanalytiker på World
Watch Research. "Glädjande nog
har Ahok stöd av många moderata muslimer. Han har ett oklanderligt rykte om sig att vara
handlingskraftig, och är uppskattad för sin omutlighet. Men i ett
land som Indonesien är det alltid farligt för kristna att offentligt
omnämna eller citera från Koranen."
www.open-doors.se
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Hemmafronten

En global ungdomsrörelse i bön
för världens förföljda kristna
Myndigheterna i Iran fortsätter med sin kampanj att trakassera
kristna, arrestera medlemmar i de olika husförsamlingarna och förfölja kristna med muslimsk bakgrund.
Under de två senaste åren har omkring 200 kristna arresterats i
Iran, många av dem sitter fortfarande fängslade. De behöver våra
förböner.
Den första helgen i mars är det återigen dags för Shockwave –
en helg då ungdomar över hela världen sluter upp och ber för
kristna som förföljs. Temat för årets Shockwave är Iran.

När: 4-5 mars 2017
Var: Arrangera en bönesamling i din församling, hemgrupp

eller kompisgäng. Vi från Open Doors bistår med material,
information, idéer, kreativa tips och inspiration.
Läs mer på vår hemsida, och beställ material:
www.open-doors.se/shockwave

”Inga gränser, inga fängelser, ingen dörr är stängd när vi ber”
– Broder Andrew, Open Doors grundare
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Snart släpper vi 2017-års

World Watch
List
I januari varje år släpper vi World Watch List (WWL) – där vi listar de 50
länder där tron på Jesus kostar mest. Det är platser där kristna måste
dölja sin tro, där de tvingas möta kränkningar, misshandel, fängelse,
arbetslöshet och till och med döden för sin tro på Jesus.
Onsdagen den 11 januari släpper vi årets lista. Listan hittar du på vår
hemsida: www.open-doors.se, och självklart även i nästa månadstidning.
Vad har 2016 inneburit för kristna världen över? Har förföljelsen ökat,
eller har situationen för kristna blivit bättre?
Open Doors har gett ut WWL sedan 1993. Listan uppmärksammas årligen i flera medier, och kartlägger förföljelsens bakomliggande orsaker.
Men syftet med listan är också att ge oss ett redskap för att bättre förstå
vardagen för våra förföljda syskon, och vara en hjälp och en vägledning
för oss när vi ber för dem.
Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram för att få den senaste informationen om WWL!

OpenDoorsSE

OpenDoorsSE

opendoorsse

www.open-doors.se
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RES MED OPEN DOORS
Reseprogram för 2017

”Under resan träffade jag människor som valt att följa Jesus trots
förföljelse. Det var fantastiskt att kunna uppmuntra dem, och deras
mod inspirerar mig i min egen tro.”
– En resenär.
Var med och förmedla uppmuntran, biblar, närvaro och bön för
kristna som förföljs för sin tro.
Res med Open Doors tillsammans med dina vänner eller i en
sammansatt grupp. Vi garanterar en annorlunda upplevelse!

Beställ din resekatalog på
www.open-doors.se/resor – eller ring
oss på telefonnummer 019-31 05 00

