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LEDARE

Drabbad av
en vision
Vi har läst de många berättelserna, vi har sett det med
egna ögon: överlåtelsen, kampen, glädjen och den övervinnande tron. Vi har suttit med dem, vi har gråtit och
bett tillsammans. Vi har bidragit med det vi kunnat,
men fått så mycket mer tillbaka. Det handlar förstås
om våra syskon i den förföljda kyrkan.
Vi på Open Doors har drabbats av en vision: Att bidra till att Guds rike ska växa, oavsett vilka omständigheter som råder. Vi vill använda vår frihet och vara en
röst åt dem som inte blir hörda.
Vår kommunikation blir därmed viktig för oss. Då
vi för någon annans talan, är trovärdigheten i vårt material väldigt viktig. Vi vill vara en tydlig och tillförlitlig källa, en länk mellan kristna som lider och kristna
som kan göra något åt saken.
Jag är stolt över den tidning du håller i din hand. Det
nya formatet och designen är resultet av en lång process. Tidningen spelar en central roll i vår kommunikation med dig. Varannan månad får du vårt magasin,
varje månad bönekalendern. Det ger oss möjlighet att
bli mer aktiva på andra sätt och på andra plattformar.
Varje tidning inleder ett tema som kommer att få genomslag i all övrig kommunikation. Ett tydligare fokus
medför att vi använder våra resurser bättre och får ett
bredare genomslag.
I år firar vi också 10 år i Sverige. När jag skrev min
första ledare i tidningen skrev jag att ”svensk kristenhet nu får tillgång till en värdefull resurs”. Jag hoppades på öppna dörrar och öppna hjärtan för budskapet
från den förföljda kyrkan. 10 år senare kan vi konstatera att budskapet nått fram och har tagits emot. I dag
får 12 000 personer tidningen, och många fler har fått
upp ögonen för sina utsatta trossyskon. Som jag skrev
i min första ledare: ”Alla kan inte finnas på plats – men
alla kan hålla sig informerade och vara med i förbön.”
Detta gäller även i dag.
Tack för ditt stöd!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: AFRIKAS HORN

Hawa växte upp i en välbärgad muslimsk familj på
Afrikas horn. Hennes familj hade storslagna planer
för henne: Hon skulle få andlig vägledning innan
hon skulle gifta sig. Men alla planer och drömmar
fick läggas på is när hon blev allvarligt sjuk. På sjukhuset drömde hon en natt om en man som grät över
syndare. En dröm som hon inte kunde släppa…
På Afrikas horn har antalet kristna med
muslimsk bakgrund ökat radikalt, trots
den höga kostnad som det innebär att
följa Kristus. Många konvertiter utsätts
för allvarlig förföljelse på grund av sin
nya tro. En av dem är 20-åriga Hawa*.
“Min pappa var en muslimsk ledare
som reste till olika länder i arabvärlden
för att undervisa om islam. Mina föräldrar älskade mig och ville mitt bästa.
Efter mycket övervägande bestämde de
att jag skulle resa till ett arabiskt land
direkt efter skolan för att få andlig vägledning. Jag var också förlovad med en
man som bodde i USA, och jag skulle
snart flytta till honom.”

Jesus
i en syn om
natten

ALLVARLIGT SJUK
Men Hawa fick en allvarlig lungsjukdom, och läkarna fruktade för hennes
liv. Sjukdomen satte alla drömmar och
planer på is.
“En natt på sjukhuset fick jag en dröm. Jag såg en
man som både log och grät samtidigt. På något sätt
visste jag att han grät över mig. Jag bugade mig inför
honom och sa: ’Snälla, hjälp mig. Visa mig vägen. Hur
kan jag bli fri från den här sjukdomen? ’”
När Hawa vaknade berättade hon för sin familj om
drömmen, men ingen förstod den.
Efter att hon hade återhämtat sig tillräckligt för att
få åka hem, berättade Hawa för moskéns föreståndare
om sin syn. Till hennes förvåning sade han till henne: ”Den du såg var Jesus, Messias.” Hawa hade ingen
aning om vad det betydde och ville veta mer. ” Det är
inte riskfritt att prata nu. Kom tillbaka en annan gång”,
sa han då till henne.
“Jag tänkte på drömmen varje dag och var tvungen
att veta vem det var som grät över mig.”
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BARA EN GRÅTER ÖVER SYNDARE
Flera veckor gick innan hon fick ännu en möjlighet till
att prata med moskéföreståndaren. När han pratade
med henne berättade han: ”Det finns bara en som gråter över syndare, och det är Jesus”.
Till hennes förvåning gav han henne en bibel.
“Under de kommande tre månaderna läste jag Bibeln ständigt, och efter hand lärde jag mig om Jesu
kärlek till alla människor. Jag älskade den boken och
allting i den! Den förändrade mig från insidan.”
Hon gömde bibeln under sin kudde i rummet som
hon delade med sin syster, Zulfa*. Systern ställde
många frågor om den. Hon ville veta vad det var för
bok och varifrån den kom. Hawa försökte svara ärligt
på hennes frågor och samtidigt undvika bekymmer.
”Jag bestämde mig för att följa Kristus, men ingen
visste om det eftersom jag fortsatte att gå till moskén
och utföra de nödvändiga ritualerna. Men mitt hjärta
var fyllt av Kristi kärlek.”
Men väldigt snart hände något som vände upp och
ner på hela Hawas tillvaro. När familjen städade hennes rum inför en ommålning, hittade de Bibeln under
hennes kudde.
“Min pappa blev rasande. Han kastade boken i mitt
ansikte. Sedan piskade han mig tills jag blödde. Därefter låste han in mig i ett rum i flera dagar. Min mamma
gav mig mat i hemlighet när hon kunde.”
Tre dagar senare slängde hennes pappa ut Hawa från hemmet, med orden:
”Du är död för oss!”.
”Jag var otroligt ledsen, oroade mig för
framtiden och grät mycket. Min fästman
bröt förlovningen när han hörde att jag
konverterat. Detta innebar en dubbel
sorg för mig.”
Vid ett tillfälle försökte Hawa att flytta
hem igen.
”Det fungerade inte eftersom min familj hatade mig intensivt. Jag visste att om jag stannade hos dem så skulle de försöka få mig att återvända
till islam. Kristi kärlek är mer värdefull för mig än min
familjs kärlek.”

”KRISTI KÄRLEK
ÄR MER VÄRDEFULL
FÖR MIG ÄN MIN
FAMILJS KÄRLEK.”

SKYDDAT LIV
Till Hawas förvåning bestämde sig hennes syster Zulfa för att följa med henne, och själv bli kristen. Hawa
kände sig hedrad, men det innebar också en stor utmaning.
“Det var svårt nog att överleva själv, hur skulle jag
kunna ta hand om Zulfa också?”
Moskéföreståndaren, som utsatte sig för en stor
risk, lät Hawa och Zulfa bo hos honom i några dagar.
Under den tiden fick de lära sig mer om Jesus, och han
hjälpte dem att komma i kontakt med andra kristna.
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Han hjälpte också Hawa att få ett jobb, som knappt
täckte de nödvändigaste utgifterna.
Fram till den punkten i sina liv hade Hawa och Zulfa levt ett väldigt skyddat liv och blivit omhändertagna
av sina föräldrar. Aldrig tidigare hade de behövt klara sig själva på det här sättet, och aldrig tidigare hade
de fått uppleva sådan fientlighet. Förutom hoten från
släktingarna hotade deras hyresvärd att slänga ut dem.
”Än i dag så hatar de mig. Det är därför jag alltid har
på mig en chador, en slöja. Den ger mig ett visst skydd.”
Vid ett tillfälle skadade Hawa en kota i ryggen, när
hon försökte fly från sin farbror. Hawa och Zulfa hade
brist på mat redan innan olyckan, och nu kunde Hawa
inte bidra med något.

TEMA: AFRIKAS HORN

Be...
… för Hawa och Zulfa. Att de
fortsätter att växa i sin tro.
… att Hawas föräldrar och
resten av familjen kommer
till tro på Jesus, och att
de kan försonas med sina
döttrar.
… för deras Caféverksamhet.
Att det även i fortsättningen ska ge tillräcklig med
inkomst till systrarna.

”För att få en liten inkomst började Zulfa baka tunnbröd. Det är ett hårt arbete och för att gå med vinst var
hon tvungen att sälja många bröd. Hon stod ständigt
böjd över glödande eldar och hennes ögon utsattes
hela tiden för rök och ångor som skadade hennes ögon
så mycket att hennes syn blev nedsatt.”
HJÄLP FRÅN OPEN DOORS
Vid ett tillfälle kom de i kontakt med Open Doors. De
fick hjälp att starta ett litet Café där de serverade lättare måltider.
“Om det inte hade varit för hjälpen som vi fick från
andra kristna skulle vi inte ha överlevt.”
Open Doors har också försett Zulfa med medicinsk

behandling för hennes ögon, och Hawa själv känner
inte av smärtan i ryggen efter förbön.
”Hon är nu på väg att återhämta sig och har till och
med börjat gå i skolan. Jag är så glad för att Zulfa inte
blev blind.”
Hawa ser med tillförsikt på framtiden, och hoppas
att hon en dag ska kunna försonas med sina föräldrar.
”Jag älskar dem fortfarande och har inte slutat att
be för dem. En dag kommer de att komma till Kristus
och vi kommer att tillbe honom tillsammans, och då
ska allt jag har förlorat komma tillbaka till mig.”

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: AFRIKAS HORN

MOT ALLA ODDS
Afrikas horn är ett område vi oftast hör talas om i
samband med svältkatastrofer och krig. Det är ett
oroligt område där det råder stora brister, och det politiska läget har länge varit instabilt. Radikal islam
föder ofta våld i regionen och den religiösa intoleransen är utbredd. Trots att kristna på Afrikas horn möter den mest brutala förföljelse och ofta tvingas leva
sin tro i största hemlighet, växer kristendomen.

På Afrikas horn, som utgör Afrikas östligaste del, ingår Somalia, Etiopien, Eritrea och Djibouti samt norra
Kenya.
Alla länder finns med på Open Doors World Watch
List 2018. I två av dem råder extrem förföljelse med
placering 3 (Somalia) och 6 (Eritrea) på listan. Etiopien
ligger på plats 29, Kenya på plats 32 och Djibouti på
plats 50.
”Vi har sett Gud verka bland oss mitt i svårigheterna.
Jag har upplevt Guds ingripande, hur han uppmuntrar
oss och svarar på våra böner. Vi ser att han är i kontroll
och att Han verkar i oss. Det är det som uppehåller oss
och gör att vi orkar fortsätta”, säger Matthew från Eritrea.
Gud verkar på ett sätt som är svårt att ens förställa
sig. Kristna med muslimsk bakgrund vägrar att förneka sin tro trots att de gör det med livet som insats.
De tas till fångläger och låses in i containrar. De möter
tortyr men de flesta står anmärkningsvärt nog fast vid
sin övertygelse. De inte bara överlever, de gör det med
blicken riktad mot Guds rike och gläds över att få lida
för Honom. De lever ut det kristna budskapet.

Ländernas placering på

World Watch List 2018
3
6
29
32
50

SOMALIA
ERITREA
ETIOPIEN
KENYA
DJIBOUTI

För mer information: www.open-doors.se
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SOMALIA

11 392 000 INVÅNARE. MINDRE ÄN 1 %
ÄR KRISTNA (BARA NÅGRA HUNDRA).

I Somalia förväntar man sig att
alla invånare är muslimer, man
anser att det inte finns plats för
några kristna. Det råder stam- och
klansamhälle i landet.
Om någon misstänks ha konverterat utsätts konvertiten för
trakasserier, hot eller dödas. Det
finns inget skyddsnät för kristna.
Väljer du att konvertera till kristen tro anses du, av familjen och
klanen, att vara en förrädare.

ERITREA

5 482 000 INVÅNARE.
46,3 % ÄR KRISTNA.

Eritrea är ett av världens mest
korrupta länder, vilket ofta medför att kristna blir sämre behandlade under den obligatoriska militärtjänstgöringen.
Kristna från oregistrerade samfund ses som agenter från väst,
och anses därmed utgöra ett hot
mot staten. Det extrema förtryck
de utsätts för, och statligt sanktionerat våld, gör att många kristna
flyr landet.

ETIOPIEN

104 345 000 INVÅNARE. 59,4 % ÄR KRISTNA.

KENYA

48 467 000 INVÅNARE. 81,3 % ÄR KRISTNA.

DJIBOUTI

911 000 INVÅNARE. 1,2 % ÄR KRISTNA.

ERITREA

DJIBOUTI

ETIOPIEN

SOMALIA

KENYA

DE GER INTE UPP
VI GER INTE UPP
När vi står tillsammans som Kristi kropp
och ber med dem får de styrka
att hålla ut trots sin svaghet.

”VI GÅR DIT ANDRA INTE VILL
ELLER KAN GÅ”
Broder Andrew

Bankgiro: 900 - 3054

Märk inbetalningen med ”Där behoven är som störst”

Swish: 900 30 54

Ge via Swish, märk inbetalningen med ”Där behoven är som störst”

Ge online: www.open-doors.se
Stöd Open Doors arbete världen över

WWW.OPEN-DOORS.SE
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En dag väl

värd att fira
Allt startade med en enkel mans bön: ”Här är jag, sänd mig”. Mannen som sa ja hade inga tillgångar, en dålig rygg och en ofullgången utbildning. Broder Andrew svarade på Guds kallelse
och började helt enkelt att gå. Han gav sig iväg för att träffa och uppmuntra sina kristna syskon som stod mitt i förföljelsen.
”Var inte rädd, jag är med dig. Var inte ängslig, jag är
din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets hand.” (Jes 41:10)
Nu har Open Doors funnits i över 60 år, i Sverige
firar vi 10 år. Fira dagen med oss! Tillsammans ger vi
hopp till våra syskon som förföljs för sin tro.
Den 15 september arrangerar Open Doors en heldagskonferens på Conventum i Örebro. Talarna kommer
från några av de länder där det är som svårast leva i
som kristen, bland annat från Nordkorea och Eritrea.
”Det här är en dag då vi inte riktar ljuset på oss själva,
utan på dem vi arbetar för. Vi ger plats på scenen för de
röster som sällan har möjlighet att själva göra sig hörda. Vi får möjlighet att höra vad Gud har gjort i deras
liv”, säger Anne Muench, projektledare.
Konferensen har fri entré och det kommer att finnas
något för alla.
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”Vi kommer att ha möten där vi ber och lovsjunger tillsammans, och där vi får ta del av våra förföljda syskons
berättelser. Vi har också en stor interaktiv utställning,
där du som besökare kan vara kreativ och får använda
alla dina sinnen. Under pauserna finns det seminarier
man kan gå på med aktuella ämnen. Parallellt med alla
möten leder organisationen Kings Kids ett program
för barn mellan 5 och 14 år”, säger Anne.
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KOMMA OCH HÖRA DE
FÖRFÖLJDA KRISTNA BERÄTTA?
”Vi är en kropp i Kristus, vi tillhör varandra. Vi har
möjlighet att styrka och uppmuntra varandra. Vi kristna i Sverige behöver höra om de lidanden som våra
syskon i andra länder möter, så att vi kan be med dem,
men vi behöver också höra om Guds trofasthet och att
han tar hand om sina barn, även i svåra situationer.
Det stärker i sin tur även vår tro och vår tillit till Gud”,
säger Anne.

TALARE
HEA WOO

Nordkorea

Hea Woo har varit fängslad i ett av Nordkoreas
fruktade arbetsläger. Varje dag präglades av
tortyr. Där, i den mörkaste av platser, spred hon
Kristi hopp och hjälpte sina medfångar.

HELEN

Eritrea

Helene torterades och satt inspärrad i en
container i över två år. Trots riskerna höll Helen
ändå fast vid sin tro, lovsjöng Gud och vittnade
för både vakter och medfångar.

MAKHSET

Uzbekistan

Makhset, ledare för en kristen husförsamling,
anklagades för att vara muslimsk extremist och
terrorist. Anklagelserna mot honom var så
starka att de skulle ge honom 15-25 års fängelse.
Kvällen innan domen skulle träda i kraft, så
öppnade Gud en väg ut ur landet.

TOM DOYLE

USA

Tom Doyle, missionär i Mellanöstern och Centralasien,
delar ofattbara berättelser om muslimer som lämnar
islam efter att ha sett Jesus i drömmar och syner.

BLI VOLONTÄR
Stöd den förföljda kyrkan. Gör ett volontärpass. Varje volontärpass är cirka 2 timmar. Vi välkomnar alla
olika bidrag – förbön, ekonomiskt stöd och volontära
insatser. Är du redo att sträcka dig lite längre?
Just nu behöver vi många volontärer i samband med
konferensen:
P Förbön för 10-årsjubiléet.
(både före och på plats under konferensen.)
Uppoch nerriggning
P
Barnledare
P
P Utställningspersonal
P Matförsäljare
P Vakter
P Välkomstteam
P Garderobspersonal
P Teknikstöd
För mer information och anmälan:
Gå in på www.open-doors.se/10ar,
ring 019-310500 eller maila till volontar@od.org

Gud styr över liv och död

Frihet är ingen
självklarhet
I över två års tid hölls gospelsångaren
Helen Berhane fängslad i en container
på grund av sin kristna tro. Regimen
ville tysta henne. När tortyren gjort sitt
och vakterna räknat ut henne vaknade
hon ur sin koma. I dag når hennes vittnesbörd långt utanför Eritreas gränser.

Helen visste tidigt att hon hellre ville
dö än att leva ett liv utan mening. Hon
ville göra skillnad i världen. Redan som
14-åring började hon skriva egna sånger.
Under lång tid bevakade regimen hennes kristna aktiviteter. De ville tysta
henne, och satte henne i en container.
”Dagarna var stekheta och nätterna iskalla. Det fanns ingenting
annat än insekter i containern. Vi sov direkt på det smutsiga golvet”, säger hon.
Lägret bestod av ett tjugotal containrar
där vakter och fångar bodde.
”Jag visste att alla i lägret behövde kraft mer
än någonting annat. Guds ord har kraft! Varje
dag skrev jag brev för att uppmuntra folk i lägret”, säger hon.
En dag frågade en vakt henne var hon gömde
sin Bibel.
”Jag berättade att den fanns i mitt minne. Så länge
någon går runt min container så kan jag inte sluta predika. Han slog mig sedan i huvudet hårt och länge.”
En dag blev hon även slagen av fängelsechefen.
”Han tog sin batong och slog mig systematiskt över
hela kroppen. Det var som att hela kroppen brann, jag
gjorde mig redo att dö. När han slutade sa jag: ’Nu har
du gjort ditt jobb, du har torterat mig. Även jag har
gjort mitt jobb, jag har hållit fast vid min tro’” säger
hon.
Trots att Helen var döende gav Gud henne en ny
sång. Hon sjöng så att alla fångar kunde höra. Hon
lovsjöng och tackade Gud. Helen hamnade i koma och
var nära döden. Men Gud väckte henne ur koman och
öppnade en väg ut ur landet.
Möt Helen på Frizon-festivalen och på vårt 10-årsjubileum.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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REPORTAGE: KALLELSEN HAR TAGIT HONOM ÖVER HELA VÄRLDEN

Om Peter:
Gift med Helene. Vuxna barnen Charlotte och Madeleine.
Barnbarnet Nora (2 år).
Fem snabba:
Fotboll eller hockey?
Spela själv eller hejarklack?
88:an eller lakritspuck?
Jobb eller semester?
– Jobbet för mig är inte att
man går till jobbet 8-17
för att tjäna pengar. Det är
en del av mitt liv, som en
kallelse. Visst är det härligt
med fritid men jag njuter av
att göra det jag gör. Fritid
behövs också.
Vinter eller sommar?

För tio år sedan anställdes Peter Paulsson som Open
Doors Sveriges generalsekreterare. Som ensam anställd började han arbeta för att etablera Open Doors
i Sverige, och öka medvetenheten om den förföljda
kyrkan i världen. Men den första kontakten Peter
hade med Open Doors började långt innan, en majdag för tio år sedan.
Peter har alltid haft många intressen i livet: sport, musik, läsning, bygga och konstruera, för att nämna några intressen. I sin ungdom ville han bli både arkitekt
och musiker. Redan som sexåring var han med i frälsningsarméns hornmusikkår och spelade, något han
fortsatte med i många år.
– Ett tag trodde jag att musiken var mitt kall, säger
Peter Paulsson.
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Men Gud hade andra planer, och kallade Peter till
en fördjupad och personlig relation med honom.
– Jag hade vuxit upp i en kristen familj och mina föräldrar var officerare i Frälsningsarmén, vilket innebar
att vi ofta flyttade från ort till ort. På den tiden gick
man på order, det kom helt enkelt ett brev från högkvarteret i Stockholm när det var dags att flytta, berättar Peter.
Under den karismatiska väckelsen på 1970-talet var
familjen stationerad i Örebro. Peter, som då gick i nian
i grundskolan, fick då ett personligt möte med Gud.
Många från Frälsningsarmén valde att döpa sig i Filadelfiakyrkan i Örebro, även Peter och hans föräldrar.
– För mig handlade det väldigt mycket om att Gud
blev personlig. Tron var inte längre bara en aktivitet
eller olika spelningar, utan redan som tonåring ledde

Kallelsen
har tagit honom

över hela

världen

Gud mig in på en väg i delvis
ensamhet med Honom. Jag
gillade att umgås själv med
Gud, berättar Peter.

”FÖR MIG HANDLADE
DET VÄLDIGT MYCKET
OM ATT GUD BLEV
PERSONLIG.”

GUDS SMUGGLARE
När Peter som 20-åring gick på ekonomlinjen på Örebros universitet, läste han boken ”Guds smugglare”,
skriven av Open Doors grundare broder Andrew.
– Berättelsen grep tag i mig och blev ett exempel på
vad Gud kan göra genom en person som säger ja till
honom. I övre tonåren blev Gud personlig för mig, nu
kände jag att jag ville göra något konkret, säger Peter.
Peter bestämde sig för att under sommaren att åka
på en månadslång evangelisationsresa till Belgien med
Operation Mission. Först skulle de vara med på en

sommarkonferens en vecka,
och därefter skulle deltagarna ut och knacka dörr.
– På bussen på väg ner
pluggade jag flamländska
fraser, jag var inställd på att
knacka dörr och sälja böcker.
Men någon dörrknackning blev det inte. Istället fick
Peter under konferensen en fråga om han var intresserad av att resa till Östeuropa och smuggla biblar tillsammans med två andra svenska killar.
– Den kvällen svävade jag fram. Jag kunde inte gå på
kvällsmötet utan var tvungen att gå ut och prata med
Gud. Min första tanke var:
”Wow, det här är inte sant!”
Här har jag suttit och läst
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2009

OKTOBER 2009

ETT AXPLOCK
AV DET SOM
HÄNT UNDER
DE SENASTE
TIO ÅREN
Första numret av Open
Doors tidning ges ut.
ÅRETS ORGANISATION
Evangelistfonden utser
Open Doors Sverige som
årets organisation.

2013

2012
HÖSTEN 2013

Kampanjen Rädda Syrien
drar in nästan 3 500
namnunderskrifter från
Sverige, som överlämnas till dåvarande civil-/
bostadsminister Stefan
Atterfall (KD).
RIKSDAGSSEMINARIUM
I oktober är vi med och arrangerar ett riksdagsseminarium tillsammans med
riksdagsledamot Robert
Halef (KD) och Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

2015

2013

HÖSTEN 2015

Gensvaret på våra insatser
i Syrien och Irak är enorm
och 3,5 miljoner kronor
samlas in till vårt arbete i
Mellanöstern.
JANUARI 2016
I samarbete med Världen
idag ges årets World
Watch List ut som bilaga
i Svenska Dagbladet.
Bilagan Tro, hopp och
förföljelse når drygt 100
tusen svenska hushåll.
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böcker om bibelsmuggling och nu får jag vara med om
precis samma sak.
Så istället för att knacka dörr i Belgien blev det bibelsmuggling in bakom järnridån.
– Detta blev startskottet för min missionskallelse.
Under resan fick vi vara med om många liknande saker som det står om i boken Guds smugglare. Jag såg
hur Gud har en tanke med allt, och att det jag kunnat
läsa om i missionsbiografierna inte bara gällde dem,
utan det gäller oss och det gäller mig, berättar Peter.
MATROS
Väl hemma från resan var Peter övertygad om att han
ville fortsätta med något liknande. Han hoppade av
studierna och hösten 1980 började han resa med OM:s
missionsbåt Logos. Totalt var han ute i fem år.
– Första året var jag matros, jobbade på däck och
gjorde allt som en matros gör på ett fartyg. Vi målade,
knackade rost, styrde skeppet och jag tog båtmanscertifikat, och blev sjöman.
Efter ett år blev han ansvarig för hela volontärprogrammet, och därefter skickades han ut på en så kal�lad ”line-up”, vilket innebar att Peter reste i förväg till
en hamn som båten skulle stanna vid inom ett par må-

REPORTAGE: KALLELSEN HAR TAGIT HONOM ÖVER HELA VÄRLDEN
Sverige.
Så småningom fick Peter jobb på en fabrik, där han
arbetade vid löpande bandet med att tillverka andningsfilter för industrin.
– Det var såklart spännande och intressant på ett
sätt, jag hade aldrig jobbat i fabrik. Men jag brottades
med Gud och undrade: ”Hur länge ska jag gå här?”
En morgon innan arbetet läste Peters fru upp en annons i tidningen Dagen. Organisationen Open Doors
annonserade efter en generalsekreterare som skulle
starta upp arbetet i Sverige.
– När jag kom till jobbet gick jag till chefen och sa
upp mig samma dag. De ville tillsvidareanställa mig
och undrade vad jag skulle göra istället. Jag berättade
att jag hade något på gång, men att det inte var riktigt
klart än.
Väl hemma berättade han för sin fru att han sagt
upp sig från jobbet.
– Helene blev förstås väldigt förvånad, men jag var
ganska övertygad om att jag handlat rätt. Jag hade
brottats med Gud under en
väldigt lång tid, inte minst
under året på fabriken. Jag
visste att det var något annat jag var kallad till och
jag var övertygad om att
det nu var dags att agera.
Peter sökte jobbet, kallades så småningom till intervju och i början av maj
2008 började han arbetet
som generalsekreterare.
– I början var det bara
jag som var anställd. Open
Doors har ju aldrig tidigare funnits i Sverige, det var
att bryta ny mark. Kontoret var uppe i köket i vår lägenhet på femte våningen, berättar Peter.

”UNDER RESAN FICK
VI VARA MED OM
MÅNGA LIKNANDE
SAKER SOM DET STÅR
OM I BOKEN GUDS
SMUGGLARE.”

nader. Där förberedde han
ankomsten, ordnade med
alla tillstånd och publicitet
inför möten och konferenser.
– Det var en enorm utmaning, då jag bara var 23 år.
Men det var fantastiskt lärorikt och väldigt, väldigt
spännande, säger Peter.

SA UPP SIG FRÅN JOBBET
Ett par år innan Peter blev generalsekreterare för Open
Doors Sverige, kom han och hans fru Helene hem från
Asien, där de arbetat som missionärer i nästan tio års
tid.
– Vi hade gärna åkt tillbaka dit, men det fanns ingen möjlighet att fortsätta. Vi hade en drömsits i Asien,
det var ett fantastiskt arbete och det var så mycket som
hände, inte bara för oss som familj utan också för den
folkgrupp som vi hade engagemang i.
Men väl hemma i Sverige fattades beslutet av deras
uppdragsgivare att de inte skulle resa tillbaka. De stannade i Sverige, och Peter blev arbetslös.
– Jag var helt knäckt. Vi fick lämna ett framgångsrikt pionjärarbete till att jag blev arbetslös hemma i

VÄXANDE ARBETE
Sedan arbetet drog i gång för tio år sedan har mycket hänt. Kontoret har bytt plats några gånger och gått
från en anställd som gör allt själv till tio anställda i
dag, samt flera presentatörer och volontärer.
– Vi har varit väldigt aktiva och lyckats väldigt bra
med att få ett genomslag på flera olika sätt, inte minst
genom media. Jag tror det har varit Guds tid och tajming i mycket av detta. Det har varit väldigt, väldigt
mycket jobb, men det har också varit en väldigt inspirerande resa, berättar Peter.
HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN?
– Vi har haft en fantastisk
början, men det känns fortfarande som att vi precis
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har startat. Jag tror att Gud kommer att fortsätta att
använda oss i stor skala.
Peter är övertygad om att Open Doors har en viktig
roll, inte bara för de förföljda, utan även för kristenheten i Sverige.
– I den tid vi lever ser jag det som att svensk kristenhet behöver Open Doors. Jag tror att vi kommer att ha
en viktig roll att spela i det Gud är på väg att göra i vårt
land. Vi är en bro mellan den fria kyrkan här i Sverige,
och den kyrka som vi har jobbat med i över 60 år. Men
den bron kommer att bli kortare och det kommer att
bli en mer integrerad relation, och där kommer vi att
få ha en nyckelroll i arbetet, säger Peter Paulsson.
– Gud vill låta sin församling bli mer relevant, därför tror jag att det budskap som den förföljda kyrkan
har kan användas för att ge inspiration till svensk kristenhet.
Vill du se mer?
Ta del av berättelsen om varför Open Doors
valde att starta kontor i Sverige, den första
tiden och de största utmaningarna.
Se hela intervjun med Peter på vår hemsida:
www.open-doors.se/augusti2018

Ett vansinnigt uppdrag

men Gud har kontrollen

Du kan köpa boken här:
www.open-doors.se/
resurser/webshop/
bocker/product/gudsvansinniga-uppdrag

16

OPEN DOORS MAGASIN | AUGUSTI 2018

För en tid sedan tipsades jag om
boken Guds vansinniga uppdrag.
Jag har många gånger fascinerats
av olika missionsskildringar,
men denna bok blev speciell på
flera sätt.
När jag läste boken insåg jag ganska snart att det inte var en vanlig missionsbiografi. En vanlig
familj, Nik och Ruth Ripken och
deras två söner, får en kallelse
till missionsfältet. Ganska snart
förändras deras vardag då Gud leder dem till en av de svåraste och
mörkaste platserna på jorden: Somalia. Efter sex år av hårt arbete
upplever de en kris i sin gudstro.
De lämnar Afrika med frågan:
”Fungerar evangeliet verkligen
på riktigt svåra platser?” Deras erfarenheter säger nej.
Så småningom börjar Nik Ripken att söka upp förföljda kristna
i andra delar av världen. Hans
plan är att hans intervjuer med

dem ska leda till ett utbildningsprogram för kristna i Somalia.
Istället leder det till en förnyad
upptäckt av en suverän Gud som
har allt under kontroll, även under förföljelse.
Boken är äkta och ärlig i sitt
sätt att skildra de utmaningar
som missionärerna ställs inför.
Det gör att det är lätt att ta till sig
innehållet, men även att det berör
på djupet och väcker starka känslor. Boken talar på ett uppriktigt
sätt om vad sant lärjungaskap
innebär. Den ger perspektiv på
de utmaningar vi ställs inför och
visar på att vi alla är små pusselbitar i Guds stora plan.
Guds vansinniga uppdrag utmanar läsaren att det kostar att
vara kristen, men att det är värt
priset. Vågar du läsa boken, och
bli utmanad?
Andreas E
Chef för kyrkorelationer

W O R L D

W A T C H

Nyheter

99

ÖVER 99 PROCENT AV BEFOLKNINGEN
I SOMALIA ÄR MUSLIMER. I PRINCIP
ALLA KRISTNA SOM FINNS ÄR
KONVERTITER FRÅN ISLAM.

KRISTNA ANKLAGADE FÖR
KONVERTERING

INDIEN - 15 kristna i den indiska delstaten Jharkhand anklagas för att ha
konverterat till kristendomen. Fyra
har arresterats, och elva är under utredning. Totalt har sju indiska delstater infört antikonverteringslagar, sex
av dessa leds av det hindunationalistiska partiet BJP.
Antikonverteringslagen infördes
i september 2017 och dessa fall är de
första som prövas. Maxstraffet är tre
års fängelse.

VÄSTSTÖDDA STYRKOR HOTAR
KRISTENDOMEN

STOR ÖKNING AV ATTACKER
MOT KRISTNA I INDIEN
Allt fler kristna i Indien attackeras på grund av sin tro. Under 2017 ökade antalet våldsdåd mot kristna med 20 procent, jämfört med året innan, enligt människorättsorganisationen ADF Indien.
”Vi lever i en tid då du får frågor om vilken mat du äter och
vilken gud du tillber. Om du har en annan åsikt än den hindu-nationalistiska blir du märkt som anti-nationalistisk”, säger professor Ganesh Narayan Devy, som forskar på Indiens
religiösa och språkliga mångfald.
I slutet av maj talade hon på en konferens på temat ”Att
skapa ett inkluderande Indien” som arrangerades i New Dehli. Konferensen samlade 800 deltagare från hela landet.
Situationen för religiösa minoriteter i landet är oroande,
och kristna får det allt värre.
”Många gånger vägrar polisen ta emot anmälningar från
kristna som råkat illa ut, och en kultur av straffrihet är på
frammarsch”, säger Tehmina Arora, ledare för organisationen ADF Indien.

SYRIEN - ”2 000 år av kristen närvaro i Syrien riskerar att försvinna på
grund av de styrkor som stöds av
västregeringar”, säger den anglikanska prästen Andrew Ashdown.
Han varnar för att ett militärt stöd
till grupper som strider mot Assad-regimen kan resultera i en islamistisk
regim.
”En stor majoritet av syrierna vill
inte ha en islamistisk regim. En salafiststat skulle innebära ett slut på
mångfalden i landet”, säger han.

ERITREANSK PASTOR FRIGIVEN

ERITREA - Den eritreanska pastorn
Oqbamichael Teklaheimanot har
frigivits efter 13 år i fängelse. Teklaheimanot arresterades första gången
under en vigsel 2005. Bortsett från
en kort frigivning, har pastorn suttit
fängslad sedan dess.
Tusentals kristna har arresterats
under 2000-talet, och många sitter
fortfarande fängslade.
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Med ukulele
för Open Doors

Västerljus är en ukulelegrupp med medlemmar från
olika församlingar i Bohuslän. Ett besök från en av
Open Doors presentatörer, innebar att gruppen numera ber om en gåva när de uppträder på dagträffar,
cafékvällar, i kyrkor och på ålderdomshem.
– Vi spelar gratis, men ge en gåva till Open Doors

KRÖNIKA:
VARFÖR SÅ TYST OM
FÖRFÖLJELSEN AV KRISTNA?

Jacob Rudenstrand
Biträdande Generalsekreterare Svenska
Evangeliska Alliansen och styrelsemedlem
Open Doors Sverige.
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brukar vi säga, berättar Iréne Johansson som är en av
gruppens medlemmar.
– Responsen brukar alltid vara positiv. Ibland läser
vi även ur Open Doors folder i samband med insamlingen, säger hon.
Iréne stöttar även Open Doors på andra sätt.
– För några månader sedan fyllde min man 75 år.
Istället för presenter bad vi om en gåva till Open Doors.
Vi är så glada över att kunna skicka in 15 000 kronor.
Vi på Open Doors är förstås också glada. Tack ukulelegruppen Västerljus och familjen Johansson!

Varför så tyst om förföljelsen av
kristna? I reportageboken De sista
kristna (Marcus förlag, 2015) skriver den danske journalisten Klaus
Wivel hur han i prestigetidningen
Weekendavisen efterlyste svar på
detta från Danmarks utrikesminister. Något svar inkom aldrig.
Det Wivel noterar på sina resor är hur en långtgående västerländsk religionskritik, som sedan
Upplysningen riktats främst mot
kristendomen, kombinerat med
en kolonial skuld har orsakat en
blind fläck bland västerländska
makthavare som också innebär
en nedprioritering: kristna kan
inte ses som en förföljd minoritet.
I Väst har kristna historiskt sett
varit i majoritet och många länder, som Danmark och Sverige,
har präglats av ett statskyrkomonopol. Förföljelsen och förtryckandet av kristna passar därför

inte in i den västerländska självbilden – trots att kristendomens
ursprung inte är i Väst. ”I Väst
uppfattas vi som araber, i arabvärlden betraktas vi som kristna.
Vi förlorar på båda fronterna”,
berättar en man när Klaus Wivel
besöker Betlehem.
I Sverige har sekulär media
dock långsamt fått upp ögonen
för förföljelsen av kristna – i synnerhet tack vare Open Doors arbete. På den politiska arenan har det
också hänt en hel del. Samtidigt är
det en lång väg att gå. En sökning
på ”kristna” över skyddsvärda
grupper i Sveriges utrikesdeklaration de senaste två mandatperioderna ger noll resultat. Däremot
nämns ett antal andra skyddsvärda grupper. Det är en märklig obalans – och en blind fläck.

GE EN GÅVA
Förföljelse, isolering och misstro från andra kristna. Det är vad som väntar den somalier som tar
emot Jesus.
Trots det tvekade inte Hassan (23) att följa Kristus. När han var barn blev hans pappa kristen, efter
att ha sett Jesus i flera syner när han vaktade familjens boskapsdjur.
Hans fru lämnade honom, hans barn togs ifrån
honom. Släkten hotade honom eller lovade honom
en stor summa pengar, bara han lämnade den
kristna tron. När ingenting funkade stötte de ut honom, något som har stora konsekvenser i ett stamsamhälle som Somalia, där klanen betyder allt.
”Min pappa gav upp allt för den där guden. Det
spelade ingen roll hur svår situationen var, eller
hur förkastad han blev, han fortsatte hålla fast vid
Kristus. Den guden ville jag tro på”,
säger han.
Hans pappas uthållighet ledde Hassan till tro på Kristus, trots den förföljelse han visste att han skulle möta.
Open Doors uppdrag är att ”styrka
det som finns kvar och som är nära att
dö” (Upp 3:2). Men vi vill inte ge konstgjord andning, utan hjälpa kyrkan
att vara ett ljus på världens mörkaste
platser, växa och vittna om Jesus.
”Be för kristna somalier! Be att de står stadiga i
tron, och inte förlorar den på grund av den enorma
förföljelse de möter”, uppmanar Hassan oss.
Genom ditt stöd förmedlar vi praktiskt hjälp,
som bland annat utbildning, mikrolån, hjälp till
självhjälp, rättslig hjälp, traumarådgivning och förföljelseförberedande seminarier.

Uthålligheten
vittnar om

Jesu
trofasthet

Tack för din gåva, som behövs mer än någonsin.

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.
Betalning märks:
”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.
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Be...

... för de kristna som bor
i länderna på Afrikas horn.

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

#

Generell gåva (där behoven är som störst)
Landsgåva till:
Om du betalar på annat sätt, var god och ange Open Doors ID nummer:

#

PLATS FÖR
KYLSKÅPSMAGNET

POSTTIDNING

B

Augusti 2018

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

UTMANAS SOM FÖRSAMLING
Hösten 2018 lanserar vi ett nytt koncept för vår bönesamling Ett med dem. En av Open Doors viktigaste uppgifter är att engagera människor i bön för den
förföljda kyrkan. Bön förvandlar och utmanar oss
som ber och ger samtidigt hopp och styrka till dem vi
ber för.
En gång i månaden samlas församlingar från hela Sverige för
att gemensamt förenas i bön
för våra förföljda syskon runt
om i världen. Vi gör det genom
att livestreama samlingen, det
vill säga sänder den direkt via
internet.
Efter fem år av bön i Örebro, och tre år i Göteborg öppnar vi nu upp möjligheten för
församlingar över hela Sverige att bli en del av Ett med
dem.
”Att samlas i bön för de förföljda kristna gör att
många olika församlingar och trosinriktningar kan
vara med utan svårighet. Det är så viktigt att stå bakom
dem som lider för sin tros skull. Guds rike är mycket
större än vår lokala församling. De saker vi ofta tycker
är viktiga blir i jämförelse mindre viktiga. Nöden får

oss också att tacka Gud över att vi har det så bra, samtidigt som engagemanget för dem som lider blir större,”
säger Anders Sundström, pastor i Filadelfia Örebro.
Fokus på samlingarna ligger framförallt på gemensam bön och lovsång. Under samlingen tar vi del av
vittnesbörd, personliga berättelser, bönesvar och kort
information om kristnas situation i olika delar av världen. Deras vittnesbörd om hur Gud
verkar
inspirerar
och utmanar oss i
vår egen vandring
med Gud.

”DET ÄR SÅ VIKTIG
ATT STÅ BAKOM
DEM SOM LIDER FÖR
SIN TROS SKULL.”

Vill din församling
vidga perspektiven
på världsläget för
vår kristna familj?
Anslut er till bönesamlingen Ett med dem och förenas i
bön och lovsång med oss första onsdagen varje månad.

ANMÄL DIN FÖRSAMLING TILL LIVESTREAMINGEN:
Samlingar: Första onsdagen i månaden, kl. 19-20.30
Mer information: www.open-doors.se/ettmeddem
eller via växeln: 019-31 05 00

