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Ledare

Hur påverkas du av motgång?
Man brukar säga att livet inte är en dans omständighet. Det kokande vattnet hade
på rosor. Ibland har vi vind i seglen och förändrat morotens konsistens från nåibland är det uppförsbacke. Händelser vi got hårt och fast, till något som var mjukt.
möter och människor vi stöter på blir till Äggets tunna skal hade skyddat det flyen unik livserfarenhet. Vi kan välja att be- tande innehållet, men i det kokande vatttrakta dessa erfarenheter som något Gud net hade innehållet stelnat. Med tebladen
har placerat i vår väg med syfte att forma var det annorlunda. Här var det tebladen
våra liv enligt Hans perfekta plan. Vår in- som hade förändrat det kokande vattnet.
ställning till de problem och motgångar "Vem är du?" frågade hon dottern.
Liknar du en morot som verkar stark
vi möter avgör om de blir oss övermäkoch fast men som i motgång förlorar sin
tiga eller leder till utveckling.
Ofta vill vi inte se på motgång, pro- styrka och blir vek och formlös?
Är du som ett ägg, som börjar med ett
blem och förföljelse som något för vår
egen nytta. Vi undviker därför svårighe- mjukt och formbart hjärta, men som förändras när hettan stiger? Har ett formter utan att stanna upp och fundera över
vilken nytta de kan föra med sig. Sebas- bart och levande inre förhärdats inför en
nära anhörigs bortgång, ett brustet förtian Balfray har sagt: "En dag kommer vi
inte skämmas för vårt lidande, utan för hållande eller en ekonomisk motgång?
att vi vikt undan från lidandet och hante- Utsidan ser ut att vara oförändrad, men
på insidan sitter ett förhärdat hjärta som
rat lidandet illa."
En ung kvinna berättade för sin mor gjort dig bitter och hård?
Eller är du som en tepåse som förändatt hon tyckte livet var svårt. Att hon inte
rar din omgivning och de omständighevisste om hon över huvud taget skulle
ter som är orsak till själva smärtan? När
klara av alla motgångar som avlöste
varandra. Hennes mamma tog då med vattnet blir varmt, framträder både doft
henne till köket. Hon placerade morötter, och smak som förändrar situatioägg och en tepåse i var sin kastrull och
ner och sprider
lät allt koka i tjugo minuter innan hon
hällde upp innehållet i var sin skål. Hon en välbehaglig
Kristus-doft?
lät dottern undersöka morötterna lite
närmare och kunde då konstatera att de
blivit mjuka. När hon skalade ett ägg fick
hon bekräftat att det var hårdkokt. När
hon slutligen drack av teet, spred sig en
väldoft och en rik arom.
Dottern såg frågande på sin mamma
som förklarade att var och ett av dessa
objekt hade reagerat olika inför samma
Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Fokus på Indonesien

Den förföljda kyrkans kvinnor

PELARE I GUDS

FAMILJ
I

flera av Bibelns berättelser och genom
historien gång har kvinnorna spelat viktiga
roller. Detsamma gäller
inom kyrkan i dag, även
om kvinnorna ofta inte
uppmärksammas tillräckligt. Här följer tre
indonesiska kvinnors
berättelser. Kvinnorna
är många gånger stöttepelarna i sin kyrka och
sin familj, mitt under
förföljelsen.
Vad är en kyrka utan kvinnor?
Utöver att vara en hemmafru med tre barn är Rouli* (46)
sedan sju år tillbaka äldste i
Batak Protestant Church Philadelphia i Indonesien. Hon var
en av församlingens ledare när
kyrkan tvingades stänga 2003.
Församlingen träffades från
början i en separat byggnad,
men de boende på platsen pro4
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testerade mot att kyrkan fanns
i byn. Församlingen försökte då
istället arrangera gudstjänster
i församlingsmedlemmarnas
hem, men byborna protesterade igen. 2007 köpte man en
tomt och ansökte om bygglov.
Stadens borgmästare vägrade
att godkänna ansökan, och beordrade istället att byggnaden
som kyrkan använde skulle
stängas.
Händelsen anmäldes av församlingen, som vann tvisten
i domstol. Trots domen, som
innebär att kyrkan blivit officiell och att de skulle få bygglov,
vägrade borgmästaren följa
domstolsbeslutet och såg till
att kyrkans tidigare lokal även
i fortsättningen var igenbommad. Rouli överklagade till en
högre instans, och tvisten togs
till slut upp av Högsta domstolen, men utan framgång. Kyrkan är fortfarande stängd.
Församlingen har ställts inför olika utmaningar i sitt sökande efter en plats för sina
gudstjänster, och de har bland
annat hållit gudstjänst utanför

kyrkan och framför stadshuset.
”Jag är ledsen. Varför kan vi
inte bara få utöva vår tro fritt,
nu när fem religioner, inklusive kristendom, är godkända
enligt vår lag?” säger Rouli.
När kyrkan stängdes av myndigheterna första gången började de fira gudstjänst framför
kyrkobyggnaden.
”Det svåraste var att uthärda
det varma vädret, dammet från
gatan och oljudet från bilarna
och motorcyklarna. Det gjorde
det svårt för oss att koncentrera oss under gudstjänsten”,
minns hon.
Hon började förstå att sådana
svårigheter lätt kunde leda till
andra problem som i slutändan riskerade att tillintetgöra
församlingen. Hon blev angelägen om att kämpa för kyrkans
rättigheter. ”Men jag är bara en
kvinna, och det enda jag kan
göra är att be”, säger hon sorgset. Men det stämmer inte riktigt.
Rouli är frispråkig, självsäker
och energisk. Hon är känd för
att göra allt för att uppmuntra

församlingen. De byter ständigt plats för att hålla gudstjänst, och hon har aldrig
missat att skicka ut en påminnelse om gudstjänsten, för
att uppmuntra församlingsmedlemmarna att fortsätta
komma, trots risken. Det är
inte alltid hon får någon respons.
”Jag ser det som ett tecken på
att man håller med”, skrattar
hon.
Trots bristen på respons har
hon varje vecka sedan 2003
skickat ut påminnelser till
församlingsmedlemmarna.
”Det finns stunder då jag känner mig trött. Min man påminner mig om mitt ansvar,
och den inre glöden hjälper
mig att fortsätta”, säger hon.
”Om församlingsmedlemmarna känner sig rädda och
förlorar gnistan, vilka andra
ska då agera som församlingsmedlemmar?”
Ibland predikar hon på gudstjänsterna och på kvinnornas
gemenskapsträffar. Oftast är
det ett enda budskap hon fo-

kuserar på – att uppmuntra
församlingsmedlemmarna
att inte vara dömande mot
varandra eller sin omgivning,
då det skulle förinta kyrkan.
Tack vare hennes beslutsamhet och engagemang har antalet kyrkobesökare varit
konstant och stabilt. Församlingsmedlemmarna blir också
mer öppna och ärliga med
varandra. ”Om någon gör ett
misstag påtalar de andra det
på ett bra och vänligt sätt”, säger hon.
Vi frågar församlingens pastor Oloan* vad en kyrka
skulle vara utan kvinnor. ”Jag
har aldrig fått en sådan fråga
tidigare”, svarade han.
Han lutade sig tillbaka i stolen, ler och säger: ”Jag tror att
kvinnorna är kyrkans pelare.
Efter allt vi har genomgått
tror jag inte att kyrkan skulle
ha funnits kvar om det inte
vore för kvinnor som Rouli.”
Styrkta av Guds kärlek
Det var tidigt i januari 2015
som Larasati*, koordinatorn

för en husförsamling i en avlägsen by i Östra Java, blev
kallad till de lokala myndigheterna. När hon kom dit
tillsammans med en av församlingsmedlemmarna såg
hon att de lokala religiösa
muslimska ledarna också var
där. De satte press på Larasati
med många frågor, som hon
knappt kunde besvara.
Slutligen anklagade de henne
och husförsamlingen för att
olagligt ha försökt omvända
muslimer genom att dela ut
mat och förnödenheter, be för
människor och betala skolavgifter. Sedan förbjöd de henne
att fortsätta med välgörenheten, och hotade att döda
henne om hon fortsatte. De
hotade också att bränna ner
hennes medarbetares hus.
Vid den tiden behövde hon
också ta hand om sin man,
som led av en tumör. Det var
inte lätt för henne att dela sin
uppmärksamhet och tid mellan allt som hände omkring
henne.
”Den dagen var min födelsewww.open-doors.se
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Larasati och hennes man betjänar församlingsmedlemmarna
tillsammans och går långa sträckor för att besöka dem.

dag, så jag frågade Gud: ’Vill du
verkligen ge mig såna här presenter på min födelsedag?’ Jag bekände för Gud att jag var trött”,
säger hon.
Då påmindes hon om sin kallelse
och varför Gud hade sänt henne
dit. Hon insåg att Gud kände till
alla de svårigheter som drabbar
henne.
”Därför tror jag att han kommer
att se till att jag håller mig stark,
för min församling behöver mig”,
säger hon.
Guds kärlek, och stödet från sin
familj hjälpte Larasati att fortsätta.
Under två veckors tid, efter hoten, upphörde husförsamlingen
med alla aktiviteter, i rädsla för
nya hot. Larasati och hennes man
brukade besöka varje familj i deras hem, men de upphörde även
med detta. Efter de två veckorna
hade gått bestämde Larasati sig
för att hälsa på familjerna igen.
Hon visste att hon var övervakad
av de lokala muslimerna. De hade
hotat med att möta henne någonstans på vägen och döda henne.
Hon var tvungen att ändra sitt utseende. Hon bytte ut sitt vanligt6
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vis välvårdade och eleganta yttre
och kläde sig i en sliten t-shirt,
shorts, hatt och tofflor. Hennes
plan fungerade, de kände inte
igen henne!
Sedan färdades hon genom svår
terräng, omkring 20 kilometer
upp i bergen.
Församlingsmedlemmarnas hem
finns utspridda över ett stort område, och terrängen är svårtillgänglig.
De flesta av medlemmarna bor
i de berg eller i dalar som omger
kaffeplantagen. Vägen är stenig,
och när det regnar blir det lerigt
och halt.
Nyligen deltog Larasati i ett seminarium som arrangerades av
Open Doors. Där fick hon lära
sig om påverkansarbete, men
också vad Indonesiens lagar säger om religionsfrihet. Utrustad
med ny kunskap om att lagen ger
varje medborgare rätt att tillbe
Gud enligt sin egen religion, uppmuntrade Larasati sedan sin församling att börja träffas igen och
att inte vara rädda för att tillbe
Gud. Hon uppmanade dem att
lämna över alla sina rädslor till
Gud.

I dag fortsätter Larasati och hennes man att betjäna sina församlingsmedlemmar. De delar
frimodig med sig av evangeliet till
byborna, och ser en ljus framtid
för husförsamlingen.
”Situationen har stärkt församlingens tro och tillförsikt. Utan
motstånd skulle de kristna leva
planlösa liv och inte göra någon
skillnad i världen”, menar Larasati.
Hjälp i rätt tid
”De som behöver juridiskt stöd i
fall som rör deras kristna tro kan
kontakta Suhendra.”
Orden stod skrivna i en broschyr
som Maryam* (46) fick under ett
väckelsemöte. Hon stoppade in
broschyren i sin bibel och tog den
med sig hem. Då anade hon inte
att hon bara fem månader senare
skulle behöva använda sig av informationen i broschyren. Hennes son, Tino* (19), arresterades
den 23 juli 2015 för överfall.
Händelsen hade inträffat två
veckor tidigare. Tinos hustru,
Dini*, kristen konvertit och gravid i sjunde månaden, tvingades
ut ur deras hus av en uppretad

mobb med muslimska extremister. För att försvara henne från
angriparna tog Tino en machete,
och rusade ut ur huset… Men Tinos bror uppmanade honom
att lägga ner vapnet, något han
också gjorde.
Mobben leddes av Dinis farbror
och familj. De anklagade Tino för
att ha rövat bort Dini och tvingat
henne att avsäga sig sin muslimska tro och konvertera till
kristendom. Dini själv avfärdar
anklagelserna, uppger att hon frivilligt tagit emot Kristus och gift
sig av kärlek, något hennes familj
inte vill gå med på.
Efter händelsen polisanmälde de
Tino, och anklagade honom för
olaga hot. Han arresterades och
sattes i det lokala häktet.
Maryam ropade till Gud och
bad att han skulle hjälpa hennes
son. Hon påmindes om broschyren och ringde omedelbart upp
numret som fanns i den. Det var
då hon kom i kontakt med Suhendra*, en advokat som samar-

betat med Open Doors de senaste
tio åren.
Från den stunden har Open Doors genom Suhendra stöttat Maryam och hennes familj, och varit
närvarande under Tinos rättegång.
Maryam är pelaren i sin familj,
och ber Gud om en sak - god
hälsa. ”Hur ska jag kunna stärka
min familj om jag blir sjuk och
nedslagen?”, säger hon. Trots att
hon har förlorat mycket i vikt under tiden för rättegången så berättar hon att hon känner sig
friskare än förut.
Men så en dag, under ett besök i
häktet, fick Open Doors personal
veta att Maryam hade hög feber.
”Bekymra er inte om mig, jag blir
snart bättre igen”, sa hon, och
vägrade åka hem och vila.
Hennes kropp har inte orkat
med att besöka Tino fyra gånger
i veckan, och dessutom diskutera
Tinos fall med advokaten.
Rädslan för det som kan hända
har också försvagat hennes psy-

Be
1.

Be att Rouli även i fortsättningen får vara till
tröst och uppmuntran för församlingsmedlemmarna. Be att församlingen hittar en permanent plats för sina gudstjänster.

2.

Be för Larasati och hennes man. Be om ett
helande, så att de tillsammans kan leda för-

kiska hälsa, och lett fram till ett
fysiskt sammanbrott. Det har
heller inte blivit bättre av att en
grupp män bevakat hennes hus
varje dag under rättegången.
”Det gjorde mig skräckslagen. Jag
kunde inte sova utan tänkte bara
på min son och svärdotter. De
måste vara förkrossade båda två,
när de har separerats på det här
sättet”, säger hon.
Maryam försöker att inte låta
detta påverka henne. Hon försöker visa sig stark inför sin man
och sina barn, men när ingen är i
närheten ropar hon högt till Gud
och ber om styrka.
”Ingen förutom Gud kan ge mig
styrka. Och det gör han alltid”,
säger hon. ”Varje gång jag faller
reser han mig upp och gör det
möjligt för mig att orka igenom
detta. Jag tror att Gud alltid kommer att vägleda mig och gå vid
min sida.”
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.

samlingen till att frimodigt dela med sig av
evangeliet med byborna, trots hoten från
muslimska grupper.
3.

Be för Mayram, att hennes hälsa ska vara god,
och att hon får kraft och styrka att vara pelaren i sin familj. Be också för hennes son Tino,
att han frikänns, och att domaren förstår att
han bara ville försvara sin fru och sitt ofödda
barn.

Be för
Indonesiens
kvinnor på den
internationella
kvinnodagen den 8 mars
www.open-doors.se
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Kvinnliga ledare

Kvinnliga ledare hämtar ny kraft på

hemlig konferens
D

e är förbisedda och förföljda av sitt eget samhälle, men i Guds rike är de oumbärliga: Kvinnorna i den persisktalande delen av världen. Som redskap i Guds
händer betjänar de regionen som evangelister, söndagsskollärare och husgruppsledare. I största hemlighet tränar Open Doors kvinnliga nyckelpersoner.

8

Open Doors • Nr. 3 • Mars 2017

De kommer till samlingarna
varje gång det ges möjlighet. Om
de själva fick bestämma skulle de
mötas varje vecka. Arbetet de utför är krävande och rädslan för
att åka fast är alltid närvarande.
Möjligheten att få träffas, delta
i undervisning och växa andligt
får dem att fortsätta träffas. Men
av säkerhetsskäl är det inte möjligt för dem att samlas alltför ofta.
Sara* är en av deltagarna.
Trots att det inte är ofarligt för
henne att komma till konferensen utstrålar hon ett lugn. Hon
berättar att hon har sett fram
emot detta under ett halvår.
”Vetskapen om att jag kunde
få en andhämtningspaus här har
motiverat mig att fortsätta mitt
arbete i kyrkan. Här kan jag lov-

prisa utan fruktan, här kan jag
få ta emot efter att ha gett ut så
mycket till medlemmarna i min
kyrka. Det jag tar emot här, det
ger jag också vidare till dem.”
Batterierna fylls på
Under konferensens nästa session arbetar Sara och de andra
kvinnorna med konstnärligt skapande under full koncentration.
Ett collage med ett hjärta omgivet
av snöflingor. En teckning som
visar en kvinna som sträcker sig
mot en hand som räcks från himlen. Detta är kanske inte vad man
väntar sig under en hemlig träning för nyckelpersoner inom
kyrkan, men det är en grundläggande del inom ett av huvudämnena för den här konferensen:

traumabehandling.
Genom det konstnärliga skapandet lär sig kvinnorna hur de
kan hjälpa sig själva och andra
att bearbeta trauman som uppstått ur förföljelsen de möter.
Nästan halva konferensen ägnas åt traumabehandling. Under
de gemensamma samlingarna
får kvinnorna undervisning av
en expert om vad trauma innebär
och hur de kan hjälpa andra. På
kvällen finns det tillfälle för personlig behandling av trauman.
”I vårt land uppfostras kvinnor att censurera sig själva och
dölja sina känslor och sin sanna
personlighet. Men här har jag
fått lära mig att det är viktigt att
vara öppen och lita på varandra,”
säger Sara.
www.open-doors.se

9

Kvinnliga ledare

med stor entusiasm, ”undervis- ler inte säkert för mig att känna
En ny förståelse
Den andra halvan av konferen- ningen gav mig en helt ny för- till detta. Men var snäll och besen ägnas åt bibelundervisning. ståelse av Bibeln. Den kommer rätta för dessa människor att
Under en bibellärares initie- också att hjälpa mig att lägga bi- det verkligen ger mig så mycket
rade ledning studerar deltagarna belstudierna i min kyrka på en styrka och glädje att veta att de
bland annat hur Jesus accepterar annan nivå. Jag vill, precis som bi- ber för mig och bryr sig om arbeoch värderar kvinnor. Här fin- belläraren här, använda textens tet i vårt land och inte glömmer
ner de raka motsatsen mot vad de sammanhang för att förstå vad bort oss,” säger hon. ”Låt dem
veta att vi har samme Herre och
är vana vid från sitt muslimska Bibeln ytterligare vill säga.”
Innan vi avslutar vårt samtal ber att vår Herre är den store hjälpasamhälle.
Sara kan nästan inte sitta still Sara oss att vidarebefordra en ren.”
när hon berättar om vad hon har hälsning:
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
”Jag vet inte vilka som stöttar de
lärt sig.
”Det är så fantastiskt”, säger hon här konferenserna och det är hel-

Ge
Open Doors driver många projekt som stöttar kvinnor. Med
din hjälp kan vi styrka och uppmuntra ledare som Sara, ge råd
och hjälp till traumatiserade,
hjälpa änkor till egen försörjning genom yrkeshandledning
och mycket annat. När du stöttar
Open Doors bidrar du till att ge
hopp och styrka till kvinnor i den
förföljda kyrkan.
Använd den bifogade giroblanketten, eller ge via vår hemsida:
www.open-doors.se
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Be
Saras ord upprepar vad många
förföljda kristna säger: Era böner
gör skillnad. Så be gärna för Sara
och andra kvinnor som spelar
en viktig roll inom den växande
kyrkan i den persisktalande delen av världen.
Be också för Rouli, Laserati, Maryam och deras familjer och församlingar (läs mer på sida 7)
Använd också vår bifogade bönekalender.

Engagera dig
Vill du göra ytterligare något för
att hjälpa och uppmuntra kvinnor i den förföljda kyrkan? På
nästa sida kan du läsa om hur
du kan stötta dem genom att
skriva en uppmuntrande hälsning. Du hittar fler skrivkampanjer på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv
Du kan också resa med Open
Doors och personligen möta och
uppmuntra kvinnor i den förföljda kyrkan. Kontakta vår resekoordinator Cornelia på
resor@od.org eller ring oss på
tel 019-31 05 00.

Skriv en rad

Skriv en rad!

Meena och Sunita, Indien
Kommer du ihåg Meena* (32)
och Sunita*(25) från Indien? Vi
skrev om dem i augustitidningen.
Dessa två systrar blev allvarligt
misshandlade därför att de följer
Jesus. De överlevde med nöd och
näppe.
I början av året träffade våra
medarbetare dessa två kvinnor,
för att låta dem få vila ut och ge
dem själavård och traumarådgivning. Trots allt det varit med om
kunde de tacka Herren mitt i allt.
”Gud hade varnat oss i förväg
att detta skulle hända och vi visste att han skulle ta hand om oss.
Vi var förberedda”, säger Meena.
Meena och Sunita kom till tro
genom ett kristet radioprogram.
Först försökte de dölja sin nya
tro. När deras konvertering blev
känd, hotades och misshandlades
de av byborna. Sunita misshandlades så svårt att hon förlorade
medvetandet.
Systrarna gick till polisen för

att göra en anmälan och för att
söka hjälp och beskydd.
Poliser skickades till byn för
att arrangera ”ett ömsesidigt
samförstånd” mellan byborna,
något som är vanligt i Indien. I
princip betyder medlingen att
angriparna får en varning att de
kommer att straffas om de fortsätter, sedan väntas de kristna ta
tillbaka sin anmälan.
Trots polisens försök att förhandla fram en ”vapenvila” och
Meenas och Sunitas villighet att
kompromissa, fortsatte byborna
göra livet svårt för systrarna.
En flicka från byn beordrades
att gå till polisen och göra en motanmälan mot systrarna. Hon riktade falska anklagelser mot dem
och Mamta*, en annan kristen
kvinna, och påstod att de hade
misshandlat henne. Polisen mutades och anmälan registrerades.
Meena, Sunita och Mamta
har tvingats lämna byn och bor

Meena

Sunita

nu hos en pastorsfamilj. Open
Doors har ordnat med en advokat åt dem, samt hjälpt dem att
öppna en liten affär för att kunna
försörja sig.
De behöver våra böner och
vår uppmuntran. Be för dem, och
skriv gärna en uppmuntrande
hälsning för att låta dem veta att
de inte är bortglömda..
Skrivkampanjen pågår till den 10 april
2017.
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl

Fler skrivkampanjer hittar du på www.open-doors.se/skriv

Vägledning för brevskrivning
• Skriv med en enkel och tydlig engelska.
• Skriv en kort och uppmuntrande hälsning och gärna en bibelvers.
• Skriv aldrig något negativt om islam eller muslimer.
• Skicka inte pengar.
• Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i men skriv inte adressen.
• Nämn aldrig Open Doors vid namn.
SKICKA DIN HÄLSNING I ETT KUVERT TILL:

Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro
www.open-doors.se
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WORLD WATCH

NYHETER
PAKISTAN: Hädelselagarna ses över?
Pakistans premiärminister Nawaz
Sharif, har gjort ett tydligt uttalande mot landets ökända hädelselagar.
Enligt nyhetsforumet Dawn
har premiärministern sagt att dagen närmar sig då Pakistan blir
erkänt som ett ”minoritetsvänligt
land”. Han uppger också att hans
regering arbetar för att förbättra
villkoren för underrepresenterade
religiösa grupper.
En kommitté har enligt Reuter

bildats i senaten för att ta itu med
missbruket av landets hädelselagar. Kommittén har grävt fram en
24 år gammal rapport med förslag
på modifieringar i lagen.
– Det har gjorts oräkneliga
försök att ändra hädelselagarna
eller åtminstone begränsa de förödande konsekvenser som särskilt
drabbar religiösa minoriteter, säger Thomas Muller, förföljelseanalytiker för World Watch Unit.
Thomas Muller är inte alltför

optimistisk inför det nya uttalandet.
– Hittills har alltid radikala
grupper gjort motstånd mot försök
till förändring. Det har till och med
hänt att politiker blivit dödade när
de ansetts vara för reformvilliga.
Det återstår att se om det lovvärda
initiativet från politiskt håll överlever den våldsamma opposition
som nog kan väntas från radikala
islamiska grupper i landet, säger
Muller.

INDONESIEN: Kristna ber om hjälp mot islamister
Kristna ledare i Indonesien har vädjat till landets president Joko Widodo att vidta åtgärder
mot den radikala islamistiska gruppen Islamiska Försvarsfronten. Gruppen har genomfört en rad våldsamma attacker riktade mot
kristna, och enligt de kristna ledarna utgör
gruppen ett allvarligt hot mot sammanhållningen i landet.
I slutet av 2016 anklagades Jakartas kristne
guvernör Ahok för hädelse, en rättsprocess som
fortfarande pågår. Trots detta ställde Ahok upp
för omval i februari. Processen mot honom har
fått stor uppmärksamhet både inom och utom
landet och ses som ett test på den religiösa friheten i det muslimskt dominerade Indonesien.
I samband med fallet Ahok mobiliserade
Islamiska Försvarsfronten och andra grupper
ett par hundra tusen anhängare över hela landet till stora massdemonstrationer. Demonstrationerna ägde rum i Jakarta, där radikal
islamism tyckts vinna terräng. Det finns alltså
tecken på ett ökat motstånd mot religiös frihet
och många fruktar att islam ska radikaliseras
i hela landet..
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World watch nyheter

”Det har gjorts oräkneliga försök att ändra hädelselagarna eller åtminstone begränsa de förödande konsekvenser som särskilt drabbar religiösa minoriteter”

Thomas Muller, World
Watch Unit

COLOMBIA: Missionär får pris för arbete bland FARC-rebeller
Den amerikanska missionären
Russell Martin Stendal, har fått
en utmärkelse för sitt mångåriga
arbete bland medlemmar i FARCgerillan.
I över 50 års tid har FARC stridit mot de colombianska myndigheterna, vilket gör konflikten till
den längsta sammanhängande
i världen. Förra hösten kom de
stridande parterna överens om
en fredsöverenskommelse, något
vi skrivit om tidigare.
Stendal har bott i Colombia i
över ett halvt sekel. Han kom dit
tillsammans med sina föräldrar,
som också var missionärer. De
arbetade med ursprungsbefolkningen, vilket var en hjälp när
Stendal senare ville bygga relationer med rebellerna.

Tidvis har Stendal varit fånge
hos både FARC och andra rebellgrupper, och startade sin missionsverksamhet Colombia for
Christ för sina kidnappares skull.
Hans vision är att alla FARC-rebeller ska få kunskap om Kristus,
och få förvandlade hjärtan.
Utmärkelsen, Shabaz Bhattipriset, delas ut till minne av Pakistans förste kristne minister
som mördades för fem år sedan,
efter att ha kritiserat landets hädelselagar och försvarat Asia Bibi,
en kristen kvinna som dömts till
döden för hädelse.
Den 22 januari tog Russell
Martin Stendal emot priset från
organisationen First Step Forum.
I motiveringen belönas Stendal
för sitt ”utomordentliga fredsar-

bete under 32 års tid”.
– Jag har aldrig sett något liknande, Guds hand har varit över
Russ Stendals arbete på ett enastående sätt, säger organisationens grundare Johan Candelin.
Tidigare pristagare är påven
Franciskus, Burmas ledare Aung
San Suu Kyi, doktor Hani Hanna
i Egypten och biskop Malkhaz
Songulashvili i Georgien.
Candelin berättar för World
Watch Monitor att Stendal hade
nominerats till Nobels fredspris
av flera colombianska armégeneraler med motiveringen att
”FARC skulle aldrig ha undertecknat fredsavtalet om inte Guds
hand varit över processen.”

EGYPTEN: Fem kristna kopter dödade på två veckor
Mordet på ytterligare en koptisk
kristen i Egypten, den här gången
i centrala Kairo, är det femte mordet på 13 dagar.
Ishak Ibrahim Fayez Younan,
37 år, hittades död i sin lägenhet i
Kairo den 16 januari. Han lämnar
efter sig fru och två barn, 10 och
12 år gamla.
Ishak hade fått halsen avskuren, samma metod som använts
vid de tidigare morden på kristna
kopter som inträffat inom loppet
av två veckor. Precis som vid de
tidigare morden har inget stulits
från lägenheten, även om polisen
i minst ett av fallen rubricerar då-

det som rånmord.
Ishak mördades i lägenheten
som han hyrde medan han arbetade i en läskedrycksfabrik. Hans
fru och barn befann sig i familjens hem i El-Sheikh Zaied, en by i
södra Egypten.
Polisen undviker att beteckna händelserna som seketeristiskt våld. Men många kopter
är skrämda av vad som skett och
tror att offren valts ut på grund av
sin religion.

www.open-doors.se
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Det blev stor uppmärksamhet när USA:s nytillträdde president Donald Trump i januari 2017
meddelade att man ville införa ett inreseförbud för människor från sju muslimska länder.
– Risken med att länder pekas ut på detta sätt är att de kristna minoriteterna i dessa länder
blir måltavla för frustration och vrede. Vad dessa länder dessutom har gemensamt är att de
ligger väldigt högt på World Watch List och nästan uteslutande finns i den högsta kategorin som indikerar “extrem förföljelse”, säger Open Doors generalsekreterare Peter Paulsson.
Situationen kan leda till allvarliga repressalier för landets kristna minoriteter. Open Doors
vill därför lyfta fram dessa länder i förbön de kommande månaderna. På detta uppslag har
vi valt ut böneämnen för vardera av dessa sju länder. Använd dem i ditt eget böneliv och ta
med dem till gemensam förbön i din kyrka/församling.
– Förföljelsen av kristna sker framför allt i de länder där den kristna är i minoritet. Dessutom
sker det oftast i länder där religionen har en stor betydelse. De kristna har ögonen på sig
och inte sällan tar regimen i landet billiga politiska poäng genom att på ett populistiskt sätt
peka ut och skuldbelägga landets kristna, säger Peter Paulsson.
Utifrån sett betraktas den västerländska världen som ett kristet område och hur det än
ligger till med den saken, så finns det många exempel på att kristna minoriteter utsatts för
hämndaktioner på grund av västvärldens agerande i olika frågor. Ett välkänt exempel är de
så kallade Muhammed-karikatyrerna som publicerades i Danmark 2005.
Fler böneämnen hittar du på vår hemsida: www.open-doors.se

LIBYEN
•

Förutom de tre rivaliserande regeringar som för tillfället kämpar om makten
i Libyen, försöker IS att utropa ett kalifat i landet. Be för landets politiska kaos,
och en lösning på alla problem som detta medför.

SUDAN
•

Man beräknar att bara 3 procent av landets befolkning är kristna. De är hårt
ansatta av regeringen och muslimska extremister. Livet för de kristna är outhärdligt. Be om nåd och beskydd för den förföljda kyrkan.

SOMALIA
•
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Somalia består av nästan 100 procent muslimer. De lever utan Kristus och
därmed utan hopp. Många söker ändå sanningen och lyssnar på kristna radioprogram. Be att Guds ande drar Somalierna till Jesus Kristus.
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SYRIEN

IRAK

•

•

Kristna pastorer och ledare behöver
mycket vishet och Herrens ledning
att fatta rätt beslut för framtiden.
Särskilt som nationen står inför en
försonings- och återuppbyggnadsprocess. Be att kyrkan får ha en
viktig roll i detta.

2014 intogs staden Karamles av IS
och tvingade människor på flykt.
Nu planerar folk att återvända men
det är inte tillåtet att flytta tillbaka,
då staden ännu inte är säker, dessutom saknas vatten och el. De flesta
hus är helt förstörda. Be för uppbyggnaden av kristna samhällen,
att folk kan flytta tillbaka, samt att
de får leva där i frihet och fred.

IRAN
•

Kristendomen ses som ett hot
mot landet och dess islamska
identitet. Varje muslim som
överger islam riskerar att straffas med döden. Be att landets
lagar ändras så att religionsfrihet blir en verklighet.

JEMEN
•

Våld och politiskt kaos har
präglat landet sedan 2012, och
det har försatt Jemen i en
humanitär kris. 80 procent av
befolkningen är beroende av
bistånd, men kristna får inte ta
del av biståndet, som vanligtvis
förmedlas genom respektive
klan. Be att även de kristna får
del av det bistånd som distribueras.

www.open-doors.se
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Heart for Muslims
Hur ska vi som Jesu efterföljare relatera till islam, och
vad är bra att ha med sig i mötet med muslimer? Dessa
frågor kommer att tas upp under endagskonferensen
Heart for Muslims. Välkommen till en viktig och intressant konferens som vill uppmuntra till att bygga relationer och dela de goda nyheterna med muslimer i Sverige.
När: Lördagen den 11 mars, klockan 09-17
Var: Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16 Örebro
Huvudtalare: Steve Bell, direktor för Interserve England
Kostnad: 250 kronor (inklusive fika)
Mer info och anmälan: www.heartformuslims.se

Sista anmälnings dag 8 mars
Arrangörer: OM Sverige, EFK, Filadelfiakyrkan och Open Doors

Kartläggning: Vi behöver din hjälp!
Under våren kartlägger vi religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i
Sverige, något vi skrev om i förra numret.
Målet är att undersöka om, och i vilken utsträckning förföljelse förekommer, för
att kunna ge underlag för att bidra till ett utökat skydd för de drabbade. Har du
kontakt med kristna flyktingar som drabbats av förföljelse här i Sverige?
Enkätundersökningen är nu öppen. Kontakta oss om du vill hjälpa till!
Läs mer: www.open-doors.se/flyktingprojektet
Kontakta oss på: flykting@od.org eller mobil 076-209 30 89

