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Ledare

Förmedla hopp i en hopplös situation
Så länge jag kan minnas har konflikter
eller krig i Mellanöstern kontinuerligt
uppmärksammats i nyheterna.
Det är lätt att se området som en plats
där krig och förödelse ständigt pågår, och
till och med hör hemma. En plats där möjligheten till fred och försoning i bästa fall
är svår uppnåelig och i värsta fall hopplös.
Situationen i vårt land, i våra liv och
vår vardag är långt ifrån den situation
som pågår i Mellanöstern. Det är nästan
omöjligt att identifiera sig med de förhållanden som dessa människor lever under.
Men som deras kristna bröder och systrar
får vi aldrig acceptera likgiltighet eller
hopplöshet inför situationen.
När det kommer till hopplöshet har vi
som kristna ett särskilt uppdrag. Vi kan
inte svälja krigets fasor och enbart se till
antalet döda eller till pågående sammandrabbningar. Vi behöver förmedla hopp
och ljus till kristna i Mellanöstern som
kämpar för en annan framtid i sitt land
och sin region.
Det är därför som Open Doors driver
kampanjen ”Hopp för Mellanöstern”, en
kampanj som sträcker sig över sju år. Vi
är övertygade om att det finns hopp för
Mellanösterns kristna, och vi vill tro på
en framtid som sträcker sig bortom det vi
ser när vi läser nyheterna.

I detta nummer kan du läsa om
situationen i Syrien och Irak, och om hur
kristna längtar efter att återvända till sina
hem för att vara med och återuppbygga
landet, kyrkan och samhället.
Du kan läsa om hur Open Doors, genom
lokala samarbetspartners, hjälper befolkningen genom att förmedla mat att ställa
på bordet, skolgång och hjälp att återuppbygga nedrivna hus. I mitten av tidningen
hittar du också vår namninsamling som
vi startade förra hösten. Fyll i och skicka
den till oss och stå tillsammans med våra
syskon i Mellanöstern.
Genom ditt stöd har vi möjlighet att
förmedla hopp till tusentals kristna familjer i Syrien och Irak, och vi kommer att
fortsätta stödja dem så länge det behövs
och uppmärksamma världens ledare på
deras situation. Men framför allt vill vi
knäppa våra händer i bön, och därigenom
lägga Mellanöstern i Guds händer, för Gud
kan skapa fred och
frihet även där det
ser helt omöjligt
ut!

Peter Paulsson
Generalsekreterare
Open Doors Sverige

www.open-doors.se
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Ljusglimtar bland

ruinerna

De kristna vänder hem i Syrien och Irak.

Irak har varit oroligt ända sedan Saddam Hussein avsattes 2003, och i Syrien har kriget
härjat sedan 2011. I båda länderna införde terrorsekten Islamiska Staten sina sharialagar
och sitt skräckvälde, de trängde undan religiösa minoriteter, däribland de kristna. Men nu
är det många kristna som vill återvända till sina byar och städer och få en nystart i livet.
Krossat glas, spillror och aska
– det är allt som återstår av
många kristnas hem i Syrien
och Irak sedan islamiska
extremister försökt utrota den
kristna kyrkan.
Islamiska Staten (IS), som
till stor del drivits bort från
Mosul och Nineveslätten i Irak,
har lämnat en fruktansvärd förödelse efter sig. I Syrien rasar
kriget vidare, och kristna fortsätter vara måltavlor för de
muslimska extremisterna.
Mot alla odds finns det
kristna som väljer att stanna
kvar i Mellanöstern, kristendomens födelseplats, därför att
de är övertygade om att Gud
har kallat dem att lysa som ljus
när det är som allra mörkast. De
drömmer om att bygga upp sina
hem, närsamhällen och kyrkor

igen. Men det sker inte i en
handvändning.
Fast beslutna att återvända
”Efter befrielsen i oktober fick
vi veta att IS bränt ner vårt hus.
Jag blev väldigt ledsen när jag
för första gången fick se det
med egna ögon”, säger Noeh.
Noeh är en pojke på tolv år.
Han flydde med sin familj från
irakiska Karamles och från IS
när han var bara nio år.
De senaste tre åren har
familjen bott i nordirakiska
Erbil tillsammans med andra
flyktingfamiljer. Tack vare
ditt stöd och dina böner har
Open Doors kunnat samarbeta
med ortens kristna och starta
en liten livsmedelsfabrik, ett
bageri och en restaurang i Erbil.
Men Noeh och hans familj

är fast beslutna att återvända
till Karamles och bygga upp
något nytt ur ruinerna. ”Vi vill
komma hem igen”, säger Noeh.
”Vi tackar alla som hjälper oss.
Jag vet att det finns andra som
inte vill hit igen, men det vill vi.
Det är ju vårt land!”
Det kan verka som en omöjlig dröm, när man ser Noehs
hem i Karamles, som har bränts
ner till grunden av extremisterna. Noeh visar det som finns
kvar av hans rum och säger:
”Här var mina leksaker, men nu
har de brunnit upp allihop. Så
nu har jag ingenting.”
Trots allt säger Noeh att Gud
gett honom en förhoppning om
att kunna återvända till Karamles.
”Jag upplever att den helige
Ande bor i mitt hjärta, och Han
www.open-doors.se
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Syrien och Irak

säger att det blir bra att bo i Karamles igen”.
Noeh vet hur hans nya rum ska se ut. ”Jag
vill ha glada färger i mitt sovrum – rött, blått och
grönt med bilder av FC Barcelona och Jesus på
väggen!”
Av Karamles nästan 800 bostadshus ligger
numera 97 i ruiner och 446 är helt nedbrända,
medan övriga är illa åtgångna, precis som Noehs

Med din hjälp kan Mary och
Antoine numera gå i skolan, och
de har fått framtidshopp.
hem. Hittills har våra lokala medarbetare kunnat
reparera 30 hus i Karamles, och 20 andra står på
tur.
”Vi börjar med de bäst bevarade husen. Vår
budget är begränsad, och vi får inga statsbidrag”,
säger fader Thabet, som är församlingspräst i
Karamles.
Visserligen är 50 hus en bra början, men 250
familjer har anmält sitt intresse för att återvända, så mycket återstår att göra.
”Det är vårt uppdrag som kristna att bo just
här i kristendomens allra äldsta områden”, säger
fader Thabet. ”Utan tro har jag ingen anledning
att stanna här, men jag har tro så därför blir jag
kvar.”
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”Ni är gudasända”
I Syrien finns det de som kunnat reparera sina
hus och starta småföretag i trakter där läget stabiliserats, men tusentals personer är fortfarande
nödställda eftersom kriget rasar vidare. Tack
vare våra understödjare kan Open Doors medarbetare regelbundet ge 15 500 syriska familjer
matpaket och hygienartiklar.
En av de familjer som får stöd via Open
Doors lokala samarbetspartner är Nazles. Hon
är ensamstående mamma. Hennes man sattes i
fängelse, men trots att han blivit frigiven vill han
inte längre träffa Nazle eller sina barn, Mary (7)
och Antoine (8).
Nazle arbetar som servitris i Aleppo och försöker försörja barnen. När våra medarbetare hälsade på hos henne märkte de till sin bestörtning
att Mary och Antoine inte kunde läsa och skriva.
”Jag är ledsen att jag inte kunnat skicka mina
barn till skolan, för jag vet att de behöver utbildning, men jag har inte råd”, säger Nazle.
Med din hjälp kan Mary och Antoine numera
gå i skolan, och de har fått framtidshopp.
”Ni är gudasända. Hade ni inte hjälpt mig
betala hyran vet jag inte vad som hade hänt.
Tack för hjälpen! Mitt liv ser helt annorlunda ut,
för nu får jag både matpaket och annan hjälp.
Mina barn har börjat i söndagsskolan i kyrkan, och för första gången på åratal känns det
som om det finns hopp. Jag kan se hopp i mina
barns ansikten när de ler. De hjälper mig se Jesus
Kristus som ger hopp och liv.”

"Fräls oss, Herre vår Gud,
och samla oss från hednafolken, så att vi får prisa
ditt heliga namn och ha vår
ära i att lova dig."
Ps 106:47

Rädda kyrkan
UNG I SYDFILIPPINERNE:

TVUNGET TIL AT BEDE

HOPP FÖR MELLANÖSTERN
www.open-doors.se
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Skriv på - och påverka
världens ledare!
Förra hösten, i samband med kampanjen "Hopp
för Mellanöstern", startade Open Doors en namninsamling med målsättningen att få in 1 miljon
namnunderskrifter från hela världen till stöd för
kristna i Syrien och Irak.
Petitionen kommer att överlämnas till FN:s
generalsekreterare i slutet av 2017, och genom
namninsamlingen uppmanar vi FN och världens

ledare att skydda kristnas och andra minoriteters
rätt till:
1. Medborgarskap på lika villkor
2. Värdiga levnadsförhållanden
3. En framträdande roll i att återförena
och återuppbygga samhället

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Fullständigt namn (Skriv med stora bokstäver)

Postnummer

Ort

Läs uppropet i dess helhet och skriv ut fler blanketter på: www.open-doors.se/raddakyrkan.
Alla uppgifter behandlas enligt PUL. Ifyllda blanketter skickas till Open Doors innan den
1 december 2017.
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Riv ut sidan!

Fyll i blanketten oc
h be din
församling, familj
och vänner
att skriva på! Skic
ka sedan
blanketten tilll:

Open Doors

Idrottsvägen 16

702 32 Örebro

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

E-post (jag vill gärna få uppdateringar om kampanjen)

Underskrift

SKRIV PÅ | BE | GE
ELLER SKRIV UNDER ONLINE PÅ: WWW.OPEN-DOORS.SE/RADDAKYRKAN

www.open-doors.se
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Skriv på - och påverka världens ledare!
Stå tillsammans med de kristna i Syrien och Irak
Våra kristna syskon i Syrien och Irak ber oss att sedan 2012, vilket är en stor seger för religionsfristå tillsammans med dem. De ropar om förändring, heten.
Dessa kampanjer visar att namninsamlingar
hopp och en ny framtid. Skriv på namninsamlingsom dessa gör skillnad!
en i dag!
Varför ska jag lämna min e-postadress?
Varför ska jag skriva under?
Syriska och irakiska kristna har berättat för oss vad Vi vill gärna hålla dig uppdaterad om vad som händer
som behöver göras för att de ska få en framtid i sitt med de kristna i bland annat Mellanöstern. Vi lämeget land. Denna globala namninsamling är ett prak- nar inte ut din e-postadress till tredje part.
tiskt sätt att se till att deras röster blir hörda och att
Hur bestämdes innehållet i uppropet?
deras framtid blir skyddad.
Uppropets innehåll är resultatet av åtta månaders
Vad gör ni med insamlingen av namnunderskrifter? omfattande överläggningar tillsammans med kristI december 2017 kommer Open Doors att lämna na i Syrien och Irak. Samtalen hade som mål att ge
över petitionen och presentera uppropet för FN i oss kunskap om hur kristna i regionen ser på sin roll
New York. Dessutom kommer Open Doors lokala i samhället och hur vi bäst kan hjälpa dem.
kontor världen över uppmärksamma namninsamlingen och förmedla den till nationella politiker och Vad mer kan jag göra?
Be för de kristna i Syrien och Irak, och uppmana dina
organisationer.
vänner, din familj, hemgrupp eller församling att skriva under petitionen. Du kan skicka en personlig och
Varför 1 miljon namnunderskrifter?
Vi är övertygade om att en så stor namninsamling uppmuntrande hälsning till kristna i Mellanöstern,
kommer att ge största möjliga påverkan på FN och och stöda vårt arbete där med en gåva. Läs mer:
dess nye generalsekreterare. Petitionen skickar ock- www.open-doors.se/raddakyrkan
så ett tydligt budskap till Mellanösterns kristna att
de inte är bortglömda, utan att vi står tillsammans Vad gör Open Doors?
Open Doors arbetar i över 60 länder med att dela ut
med dem och ber för dem.
biblar och kristen litteratur, träna ledare och undervisa nykristna. Genom utbildning och mikrolån hjälGör det någon skillnad?
År 2013 skrev över 300 000 personer på namninsam- per vi kristna till egen försörjning, vi ger traumarådlingen Rädda Syrien. Resultatet av denna blev att de givning och nödhjälp – alltsammans för att stärka
kristna i Syrien erkändes av FN som en särskilt sår- kristna, som runt om i världen blir förföljda för sin tro.
bar grupp i konflikten.
2010 skrev över 428 000 personer under kampanjen ”Rätt att tro” mot FN-resolutionen om ”kränkning av religioner”. Denna FN-resolution skulle bland
Läs mer på
annat ha gett muslimska länder möjlighet att diskriwww.open-doors.se/raddakyrkan
minera och förfölja sina kristna medborgare. Resolutionen blev inte antagen och har inte lagts fram

10

Open Doors • Nr. 10 • Oktober 2017

Syrien och Irak

Håll
hoppet
vid liv

– Stöd kristna i Mellanöstern

Återuppbyggandet av vardagslivet i delar av Syrien och
Irak har sakta påbörjats och
flera kristna återvänder till sina
hem efter att de levt flera år på
flykt. Men trots många framsteg i återuppbyggandet så
återstår det mycket arbete.
En irakisk man berättar:

”Jag vet att det fortfarande är
oroligt i min hemstad, men jag
vill börja leva mitt liv här igen.
Många vill återvända, men har
inte tillräckliga resurser för
att göra det. Er organisation
har åtagit sig att återuppbygga
delar av vår stad. Det har gett
nytt hopp till många familjer,

men fortfarande behövs det
mycket mer hjälp.”
Tusentals familjer kommer
att fortsätta leva på flykt i Mellanöstern tills fler samhällen
har blivit återuppbyggda. Med
ditt stöd hjälper Open Doors
dessa familjer att hålla hoppet
om en ny framtid vid liv.

Vad kan du göra?

Be
Be för Mellanöstern: Använd
bönekalendern som följer med
tidningen och be för Syrien och
Irak

Ge
Ge en gåva för att stödja insatserna att återuppbygga kristna
kyrkor och samhällen i Syrien
och Irak. Använd den medföljande bankgirotalongen eller
ge en gåva via Swish: 900 30 54

Skriv
Skriv på petitionen (sida 8-9)
och uppmana vänner och familj
att skriva på. Du kan också
skriva på online: www.opendoors.se/raddakyrkan och dela
gärna sidan på Facebook!

www.open-doors.se
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"Gud har ännu
inte sagt till mig
			att lämna
						landet"
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Pastor Simons* döttrar vädjar
nästan dagligen till honom
att de ska lämna Syrien. Men
Simon känner att han har en
kallelse att stanna, och han
ser hur Gud verkar i södra
Syrien.
“Jag väljer inte den kortaste
vägen, för den kontrolleras av
terroristerna”, förklarar pastor
Simon. ”Så i stället för att köra
cirka 50 km, tar jag en annan
väg som är 160 km.”
Trots faran och besväret kör
Simon en gång i månaden tillbaka till det som tidigare var
hans hemstad, innan terroristerna attackerade den och
tvingade honom och hans
familj att fly. Han gör det för
att besöka församlingen där,
som är en av tre kyrkor i södra
Syrien som han ansvarar för.
Pastor Simon behövs, speciellt nu när ungefär två tredjedelar av de kristna som är kvar
i området tillhör någon av de
tre församlingarna. Open Doors
insatser behövs också.
”Innan krisen utbröt fanns
det ungefär 900 kristna familjer
i en av städerna i området, 25 av
dem kom från en evangelikal
bakgrund”, berättar Simon.
I dag bor 310 kristna familjer
kvar i staden.
”Vi stödjer dessa familjer
med pengar från er. De matpaket de får gör stor skillnad och
hjälper dem att kunna stanna
kvar”.
Men det är inte bara med
matpaket som Open Doors

stödjer pastor Simons församling.
”Förra sommaren så hjälpte
ni oss att återuppbygga flera
hem till kristna familjer, som
delvis hade förstörts. Och ni
hjälpte oss att återuppbygga
den katolska kyrkan, något
som för oss protestanter blev
som att bygga en bro till andra
kyrkor. Många organisationer
hjälpte till med återuppbyggandet, men det fanns ingen organisation som hjälpte de kristna.”
Medan många har lämnat
kyrkan och landet har andra
hittat till församlingen, många
av dessa är före detta muslimer som har kommit till tro på
Jesus.
Känner sig rädd
Allt det positiva som Simon ser
hända i hans område är en välsignelse för honom, men också
en börda.
“När jag ser hur många
människor som lär känna Herren, ökar det pressen på mig.
Jag vet att om jag skulle åka
härifrån så skulle det inte finnas någon kvar som betjänade
de här människorna.”
Han radar upp de svårigheter som han och hans familj
står inför. Bland annat har kvalitén på skolundervisningen
sjunkit avsevärt, något som
äventyrar hans barns framtid. Det finns också problem
med studenter som kidnappats.
Dessutom är sjukvården försämrad, då många bra läkare
har flytt från området.

“På grund av allt det här vill
våra barn lämna landet”, förklarar Simon. ”Deras vänner har åkt
iväg. Jag skulle säga att pressen
på oss som föräldrar har ökat.
Mina döttrar tar farväl till vänner varje dag på Facebook eller
WhatsApp.”
Stödet han får från Open
Doors hjälper honom.
“Gud stärker mig genom
er organisation. Ni hjälper oss
att stödja folket, och ni till och
med erbjuder retreater för våra
församlingsledare. Gud har
ännu inte sagt till mig att jag
ska lämna landet. När jag träffar människor i deras lidande
så ser jag att min närvaro gör
stor skillnad. De ber mig att inte
lämna dem.
Jag känner mig också rädd
och tvivlar på mitt beslut. Ibland
säger jag till Gud att det får vara
nog nu, att jag vill åka härifrån.
Sedan känner jag mig tvungen
att göra något, att betjäna även
när jag känner mig rädd. När jag
har gjort det, så kommer jag tillbaka därifrån med glädje. Gud
har gett mig svaret.
Jag är inte en modig person. När jag upplever smärta, så
går jag till Gud och gråter hos
honom. Det är nåd som kommer ur smärtan. Jag vet att Gud
har kontroll. Men ibland agerar
han som bakom en ridå.”
*Namnet har ändrats av
säkerhetsskäl.

www.open-doors.se
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Hemmafronten

Uppskattad
premiärhelg
för ny akademi
Den första helgen i september var det premiär för vår
akademi för unga vuxna. Då
samlades nio ungdomar på
Götabro kursgård utanför Örebro för att lära sig mer om den
förföljda kyrkan.

– Det har varit en fantastisk
start på akademin, säger Cornelia Sander, ungdomskoordinator på Open Doors Sverige
och initiativtagare till akademin.
Syftet med akademin är att
utbilda, träna och hjälpa unga
vuxna som med sina gåvor
vill vara med och förändra,
påverka och vara en röst för
14
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den förföljda kyrkan.
– Det var en vision som
föddes i mitt hjärta för två år
sedan när jag besökte Open
Doors kontor i England och att
nu få förverkliga detta i Sverige känns fantastiskt och över
mina förväntningar. Vi har deltagare från Kiruna till Småland,
vilket är roligt, säger Cornelia.
Under kursen, som sträcker
sig från hösten 2017 till våren
2018, träffas deltagarna vid tre
tillfällen på Götabro kursgård
för att inspireras och undervisas i olika ämnen. Varje deltagare ska under året hålla i ett
projekt för Open Doors, till stöd
för den förföljda kyrkan.

Cornelia
– Vi blev styrkta till både
ande, själ och kropp och jag
längtar redan tills nästa helg
som är i december. Var gärna
med i bön för deltagarna och
för dem som är engagerade i
akademin, säger Cornelia.
Vi har passat på att intervjua några av deltagarna och
ställt dem frågorna:
1. Varför deltar du i akademin?
2. Vad har du för förväntningar på året?
3. Hur har den första gemensamma helgen varit?

Johanna, Lukas,
Örebro Piteå
– För att jag
bara måste göra
något för de
förföljda kristna.
Jag ser det som
en möjlighet att få
otroligt bra stöd från
en organisation som kan
ämnet.
– Jag har förväntningar på mig själv, på min kapacitet och vad jag ska göra, men också på Gud, vad
han vill göra och vad detta leder till. Jag förväntar
mig också att få ny kunskap om vad som händer
i världen, inte bara det jobbiga, utan få del av det
positiva som sker och se förändring i svåra situationer.

– Jag deltar för
att jag har ett
hjärta att hjälpa
förföljda kristna.
– Jag hoppas jag
ska kunna komma in
i ett sammanhang där
jag får inspirera och upplysa folk
hur det är ute i världen. Jag hoppas också att jag
ska kunna möta förföljda kristna och stödja dem
konkret.
– Det har varit jättebra och jag har lärt mig väldigt mycket. Det har varit intensivt men verkligen
roligt.

– Helgen har varit jättespännande och jag är
supernöjd. Det har varit intensivt och lärorikt.

Simone, Yeremia,
Örebro Vännäs
– Jag deltar för
att jag vill göra
något för våra
kristna systrar
och bröder. Jag
känner mig kallad
att göra det, och det
känns viktigt.
– Jag förväntar mig att kunna göra något betydelsefullt, och genom det hedra dem som blir
förföljda och samtidigt ära Gud.
– Helgen har varit otroligt rolig och lärorik, bättre
än alla mina förväntningar. Jag är jätteglad att jag
deltar i detta.

– Jag deltar
där för att jag
känner att jag
vill engagera mig
i något. Förra året
gick jag bibelskola
och jag känner att jag
vill göra något för Gud.
– Jag vill att en kärlek för de förföljda växer i mig,
och att jag kan göra något för dem.
– Jag tycker att helgen har varit bra. Det har varit
mycket information, men bra information.
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BREVKAMPANJ:
Var med och påverka!

I början av sommaren släppte Open Doors rapporten
”Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige”.
Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes
under våren 2017.
Fyra krav behöver genomföras för att skydda kristna flyktingar mot förföljelse i Sverige:

1
2
3
4

Snabbare vägar till trygghetsboenden
för de drabbade.

Behov av information till myndigheter

om religionens betydelse och konvertiters särskilda utsatthet.

Behov av information till asylsökande och nyanlända

om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Möjliggör anonym rapportering

för att synliggöra problemet i den utsträckning det faktiskt förekommer.

Skriv till migrationsministern
Med tidningen har du fått ett vykort adresserat till migrationsminister Heléne Fritzon. Där listar vi de fyra skyddskraven ovan och uppmanar regeringen att agera i frågan. Det enda du
behöver göra är att fylla i namn, sätta på proto och skicka vykortet.

Känner du fler som vill delta i kampanjen?
Beställ fler vykort kostnadsfritt från oss!
Beställ på tel: 019-31 05 00 eller skicka e-post med
namn och adress samt antal till: sweden@od.org

