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LEDARE

Församlingen
på Klippan
Vår senaste rapport World Watch List visar att åtminstone 215 miljoner kristna är utsatta för minst en allvarlig form av förföljelse. Vi har bedrivit våra mätningar
sedan 1993 och kan konstatera att förföljelsen ökar. I
dag innebär detta att 1 av 12 kristna i världen är utsatt
för minst en allvarlig form av förföljelse!
Om man konkretiserar detta, kan vi se att förra året
dödades 3 066 kristna för sin tro; 1 252 blev bortförda
mot sin vilja; 1 020 blev våldtagna eller sexuellt utnyttjade och 793 kyrkor blev attackerade.
Men oavsett hur nedslående utvecklingen och siffrorna är, så får det inte Open Doors att slå av på takten.
Vi håller fast vid hoppet och fortsätter att vända oss till
Gud och ber om öppningar och styrka att vara ett stöd
för våra förföljda trossyskon. Vi håller fast vid löftet
från Jesus att ”helvetets portar” inte ska få makt över
församlingen (Matt 16:18). Inte ens när lågan flämtar.
Faktum är att den ökade förföljelsen snarare gör oss
än mer målmedvetna.
Det är därför som Open Doors har startat många
nya ambitiösa initiativ under året. På Nineveh-slätten i
Irak har vi börjat bygga upp hela byar som förstörts av
IS. I Nigeria har vi genomfört det största hungersnödsprogrammet som vår organisation någonsin åtagit sig.
I Sverige har vi arrangerat ”Sveriges största konferens
om förföljda kristna”.
När du läser vidare i denna tidning hoppas jag att du
kommer ihåg att vår berättelse inte handlar om siffror.
Det handlar om människorna som dessa siffror representerar. Vi inspireras ständigt av alla modiga kristna
som följer Jesus, trots sin utsatthet. De inspirerar oss
att göra vårt allra bästa – för Guds rikes skull.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: DEN BUDDHISTISKA VÄRLDEN

För tio år sedan förstördes Tuns skörd helt av råttor.
Utan inkomst och mat hade det kunnat få förödande
konsekvenser, istället blev det början på något nytt.
Tun fick ris från Open Doors, men också kurser i
självförsörjning och ledarskap – något som har förändrat hans liv.
– Tidigare arbetade jag för kyrkan, nu arbetar jag för
Herren, säger Tun*.
Tun är från Myanmar, ett land där den buddhistiska
tron dominerar. Han är en pastor i 35-års åldern och
tillhör Chin-stammen, en burmesisk minoritetsstam
som har den största andelen kristna i
Myanmar. Han har flyttat från sin hemby för att arbeta i en buddhistisk by.
– Buddhister ser oss kristna som mindre värda, som att vi har smittats av ett
dubbelt virus - vi är både chins och dessutom kristna, berättar Tun.

EN
GUD
FÖR ALLA STAMMAR

RÅTTINVASIONEN EN NYSTART
I samband med att skörden förstördes 2008 kom Tun i kontakt med Open
Doors. Han fick hjälp att klara försörjningen och började också gå flera kurser
under de kommande åren. Syftet med
kurserna är att åstadkomma en förändring utifrån ett helhetsperspektiv och
bestod bland annat av förföljelseförberedande seminarier, pastors- och ledarträning samt kurser i självförsörjning.
– Något som jag har lärt mig under seminarierna
är att Gud är alla stammars Gud. Att arbeta i kyrkan
är inte begränsat till att arbeta för en stam eller ett
samfund, utan att arbeta för hela Guds folk. Detta är
banbrytande i Myanmar, då stamfrågan är något som
splittrar kyrkan, säger Tun.
Tun har inte varit overksam efter kurserna, i dag lär
han vidare till andra. Han leder flera kurser, framför
allt förföljelseförberedande seminarier, men lär också
ut lantbruk och självförsörjning.
– En av statens lagar, Muisong Upadi 969, säger att
är man burmes så är man också buddhist. Så oavsett
vilken förföljelse vi utsätts för, så kommer 70 procent
redan från den lagen, berättar han.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Tack!
Ditt stöd gör det möjligt
för oss att fortsätta utbilda
kristna som lever under
förföljelse.
På sida 10-12 kan du läsa mer
om vad vi, tack vare ditt stöd,
gjort under 2017, bland annat när de gäller utbildning.

NYTT SÄTT ATT TÄNKA
Framför allt är det de förföljelseförberedande seminarierna som fått konsekvenser i Tuns liv.
– Det jag lärde mig om Jesus rörde vid mitt hjärta,
och förändrade mitt sätt att tänka. Innan var jag kristen till namnet, nu har jag lärt mig mer om Jesu liv och
jag har fått en närmare relation med Herren, säger
han.
Tun har inte utsatts för våld på grund av sin tro,
utan snarare för systematiskt förtryck.
– Här är vi segregerade
från andra, dels på grund
av vår stamtillhörighet men
också på grund av vår kristna tro. Det är svårt att få en
befordran och våra barn får
inte stipendier, även om de
presterar bra i skolan och
förtjänar det. Vi tillhör andra klassens medborgare,
förklarar Tun.
Han berättar om hur byns ledare ofta kallar till möte
på söndagar. Under sådana tillfällen har det bland annat anordnats vaccinationstillfällen för barnen.
– Det sker alltid på samma tid som själva gudstjänsten. De planerar sina möten och aktiviteter noga genomtänkt och organiserat. Det är svårt att kämpa mot
något sådant, säger Tun.
Pastor Tun uppmuntrar både sin församling och sin
familj att be intensivt och stå starka om någon allvarligare förföljelse skulle drabba dem.
– Jag säger till dem: ”Bli inte förvånade om jag sätts
i fängelse eller dödas. Utan fortsätt att hålla fast vid er
tro”, berättar Tun.
– Samtidigt ber vi för och välsignar regeringen. Vi

ber att det som hindrar munkarna att se sanningen
ska försvinna i Jesu namn. Vi ber att de ska se ljuset
och lära känna sanningen, säger Tun.
UNDERVISAT ÖVER 1 000 KRISTNA
Tun leder nu själv förföljelseförberedande seminarier.
För att komma till platsen där kurserna hålls tar hans
resa två till tre dagar. Han reser med buss, båt, lastbil
och motorcykel. En resa som både är svår och påfrestande.
– När vi åker lastbil så får
vi binda fast oss i räckena
och stå hela resan. Ibland
är det så fullt att benen får
hänga utanför lastbilen,
med en järnstång över och
en under låren. Smärtan i
benen finns kvar i flera dagar efteråt, berättar Tun.
Vanligtvis
undervisar
han 35 deltagare per kurs, en kurs som varar i tre dagar. Sedan starten har han undervisat nästan 1 000
kristna i Myanmar.
– Jag tänker ofta på den etiopiske eunucken och
Filippus (Apg 8) när jag undervisar studenterna. Mitt
jobb är att leda dem i rätt riktning och ge dem verktyg,
sedan läser de sina biblar och ber på egen hand, säger
Tun.
– Det bästa med att hålla dessa kurser är att se hur
människors liv förvandlas, hur de blir hängivna Kristus och längtar efter att dela evangeliet. Det är en glädje att få vara med om detta, en glädje jag inte kan uttrycka med ord, avslutar Tun.

”JAG SÄGER TILL DEM:
”BLI INTE FÖRVÅNADE OM
JAG SÄTTS I FÄNGELSE
ELLER DÖDAS.””
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*Namnet har ändrats av säkerhetsskäl.

Farliga

fridsstörare
Förföljelse – vardag för kristna
i den buddhistiska världen

Tänk dig att din familj bor i ett buddhistiskt land.
Kan det vara fridfullare?
Tänk dig att det inte finns några kristna skolor i din
stad. Skulle du sända dina barn till en buddhistisk
skola där de lär sig läsa och att skriva, men också
Buddhas väg?
Tänk dig munkar klädda i orange som kastar stenar
på din kyrka. Skulle du ta din familj dit igen nästa
söndag?
För oss i Sverige är denna situation svår att föreställa
sig, men för kristna i buddhistiska länder i Syd- och
Sydostasien, är det vardag.
MEDFÖR OTUR
Nästan 488 miljoner människor är buddhister. Av 100
anhängare bor 99 i Asien, och deras familjer har varit
buddhister i tusentals år. Att vara lankes, burmes eller
bhutanes likställs med att vara buddhist.
Den som inte följer Buddha ses som ett hot mot
både den andliga och den fysiska världen. Många byar
accepterar därför inte kristna. Man anser att de retar
andarna och att det medför otur att låta en kristen bo
i byn.

PÅ PLATS
I över 30 år har Open Doors funnits på plats i dessa
länder för att stärka den förföljda kyrkan och
uppmuntra dem genom hoppet som finns i Kristus.
Open Doors stöder förföljda kristna i Asien med:
• Mikrolån och inkomstbringande utbildning
• Lärjunga- och ledarskapsträning
• Juridisk rådgivning
• Nödhjälp som mat, kläder och mediciner
• Stöd till sommarläger för barn

TRON PÅ ANDAR
I många buddhistiska länder går det inte att skilja
buddhismen från animismen, då buddhismen i Asien
är centrerad kring tron på andar med många rituella
inslag.
Det är också vanligt att heders- och stamkulturen
är utbredd, vilket innebär att en kristen konvertit med
buddhistisk bakgrund ofta blir förskjuten av sin familj, då man anser att personen har förrått familjen.
– Efter att jag blivit kristen utsattes jag regelbundet
för förföljelse av mina grannar. En dag tvingade de ut
mig ur huset, jag fick krypa under en ko och dricka
dess urin, berättar Tom,* förföljd kristen från Bhutan.
*Av säkerhetsskäl har namn och bild ändrats.
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HEMLIG
GUDSTJÄNST
GAV NYA PERSPEKTIV

I augusti arrangerades den kristna ungdomsfestivalen Frizon för 20:e och sista gången. I år deltog dubbelt så många personer jämfört med förra året, totalt
nära 4 000 unika besökare.
Open Doors var på plats med en monter. Vi hade med
oss Helen Berhane från Eritrea, som under 32 månader
suttit inspärrad i en container i Eritreas öken.
Under fredagen höll Helen ett seminarium, där hon
berättade om den svåra tortyr hon varit med om, så
pass svår att hon var nära att dö. Trots det lät hon sig
inte tystas, utan vittnade om Guds trofasthet. De 100
ungdomar som kommit för att lyssna utmanades att
läsa Guds ord, lyssna till Hans röst och predika evangeliet även när det kostar. Flera deltagare berättade ef-

teråt att seminariet berört dem på djupet.
Under lördags eftermiddagen höll vi Secret Church,
en interaktiv gudstjänst på samma villkor som förföljda kristna har när de firar gudstjänst. Det var en stark
upplevelse att se närmare 200 ungdomar utspridda på
golvet, på loftet till en lada, som lyssnade till Helens
undervisning, sjöng lovsång och som bad för varandra.
Ingen gick oberörd från dessa möten och jag tror att
Gud särskilt utmanade deltagarna till en djupare relation med Honom och till ett ökat engagemang för våra
förföljda syskon.
Andreas E
Chef Kyrkorelationer

Premiär för livesändning
via nätet
Denna höst lanserar vi ett nytt koncept för bönesamlingen Ett med dem, där församlingar från hela Sverige kan ansluta till en direktsänd bönesamling och
tillsammans be för våra förföljda trossyskon.

tersom det är första gången vi har Ett med dem i det
här konceptet”, säger Anne Muench, projektansvarig
för samlingarna.

Den första samlingen hålls onsdagen den 3 oktober,
och fortsätter så första onsdagen i varje månad under
hela hösten.

Går det fortfarande att anmäla sig?
”Det är inte för sent att ansluta sin församling. Vi kommer att ha en samling i månaden tills december, sedan
fortsätter vi med detta under våren”, säger Anne.

Hur många församlingar har anmält sig?
”Hittills har tio församlingar anmält sig, allt från Umeå
i norr till Växjö i Småland. Det är fler än förväntat ef-

Vill du läsa mer eller anmäla din församling till Ett
med dem-sändningarna? Läs mer på vår hemsida:
www.open-doors.se/ettmeddem
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SKRIV EN RAD

Uppmuntra

Karidja
från Elfenbenskusten

När Karidjas make Didier dog efter en lång tids sjukdom, såg Karidjas muslimska familj hennes sårbarhet som ett gyllene tillfälle att återföra henne till
islam.
Karidja* och hennes man Didier* kommer från norra delen av Elfenbenskusten, där islam har haft en enorm tillväxt under de senaste åren.
När Didier blev sjuk gav vare sig muslimernas böner eller häxdoktorns besvärjelser helande eller frid. När ingenting hjälpte gick de till kyrkan som en
sista utväg. De sökte fysiskt helande men fann läkedom för sina själar.
Deras beslut att följa Kristus orsakade stor uppståndelse i släkten. Hela deras familj förbannade dem för att de valt Kristus. Men de stod fasta i sin tro,
även när sjukdomen sakta bröt ner Didier. I augusti 2016 kallade Herren hem
honom.
När Didier dog, såg Karidjas muslimska familj hennes sårbarhet som ett gyllene tillfälle att återföra henne till islam. De försökte tvinga henne att gifta sig
med en muslimsk man, men när hon avböjde förkastade de henne.
Karidja hade ingen aning om hur hon skulle kunna ta hand om sin 12-åriga
dotter och sin 3-årige son.
Tack vare våra gåvogivare har vi kunnat hjälpa Karidja att öppna en affär,
och därmed få en inkomst. Flera andra kvinnor har nu kommit till tro genom
hennes vittnesbörd.
Hon är fortfarande förskjuten av sin familj och sina släktingar, men trots
svårigheterna står hon fast i tron på Herren, och fortsätter att dela sitt vittnesbörd med andra. Nu behöver hon din uppmuntran.
Be för Karidja och skriv en uppmuntrande hälsning enligt riktlinjerna här
intill.

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Skriv enkelt, tydligt och
på engelska eller enkel
franska.
• Skriv en kort och uppmuntrande hälsning och
ta gärna med en bibelvers.
• Skriv inte något negativt
om landets religion eller
regering.
• Visa respekt: Undvik att
skriva om personens förflutna eller välsignelserna i
ditt eget land.
• Skriv gärna ditt namn, och
vilket land du bor i, men
skriv inte ut din adress.
• Nämn aldrig Open Doors.

Skrivkampanjen avslutas den 30 januari 2019
*Av säkerhetsskäl har namnen ändrats, men de går bra att använda när du skriver.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Tack för ditt st
OPEN DOORS
HJÄLPTE ÖVER 850 000
FÖRFÖLJDA KRISTNA MED
NÖDHJÄLP, SAMHÄLLSUTVECKLANDE PROJEKT,
UTBILDNING OCH
MEDICINSK VÅRD

2017
DISTRIBUERADE
OPEN DOORS ÖVER
2,5 MILJONER BIBLAR
OCH ANNAN KRISTEN
LITTERATUR

Däribland över
128 000 barnbiblar

Bland annat över
440 000 biblar och
Nya Testamenten

”Jag har länge
drömt om att få äga
en Bibel, tack!”, säger en
kristen broder från Kina.
Senare fick vi reda på att han
gett bort Bibeln till en vän
som var intresserad
av att läsa den.

Över 36 000 personer
fick sina förstörda hem
och samhällen reparerade
eller återuppbyggda

Varav 638 000
personer fick
nödhjälp

Över 50 000 personer
fick hjälp eller utbildning
för att kunna skapa sig
försörjning

Exempelvis
genom en godisfabrik
i Irak som ger inkomst till
fem familjer. ”När jag kom hit
hade jag ingenting, jag är så
tacksam för detta jobb, för den
organisation som anställde
oss”, säger en anställd
på fabriken.

Några av
dem gavs bland
annat till dessa
barn i Irak.
”När Gud sa:
’Jag ska aldrig lämna
dig eller överge dig’ så sa
han det till mig”, säger Rhoda, en
änka från norra Nigeria. Förra året
fick över 15 000 familjer som drivits på
flykt mat och annat stöd från Open Doors.
”Vem är jag, eftersom ni kommit för
att hjälpa mig? Jag finner inga
ord… ni är änglar sända av
Gud att torka mina tårar”,
säger hon.
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töd Under 2017!
ÖVER 500 000
KRISTNA DELTOG I
TRÄNINGSPROGRAM, KURS
ELLER UTBILDNING SOM
OPEN DOORS ARRANGERADE.
BLAND ANNAT I LEDAROCH LÄRJUNGASKAP,
FÖRFÖLJELSEFÖRBEREDANDE
SEMINARIER OCH
TRAUMARÅDGIVNING

Över 42 000
förföljda kristna fick
traumarådgivning

Över 70 000
personer deltog i
förföljelseförberedande
seminarier

Däribland
dessa blivande pastorer
och evangelister i Sudan. ”Tack
för att ni stöttat bibelskolan. Be också
för muslimerna i området, så att de
finner Jesus”, säger Musa, som
tillsammans med de andra fick en
cykel så att han i sin tjänst kan
ta sig runt för att hjälpa
människor i Nubabergen.

Shikhar från Indien,
fick träning genom en av
Open Doors samarbetspartners.
”Jag tackar Gud för att jag har fått en
möjlighet att lära mig mer om förföljelse.
Mina fem yngre bröder har följt med till
seminarierna. En av dem, som möter
förföljelse, var tidigare väldigt osäker,
men nu är han modigare än mig.
När jag är missmodig så
uppmuntrar och styrker
han mig”.

OPEN DOORS
ÖVERLÄMNADE EN
PETITION TILL FN.
ÖVER 808 000 PERSONER
SKREV PÅ FÖR EN BÄTTRE
FRAMTID FÖR KRISTNA I
MELLANÖSTERN, VARAV
ÖVER 10 000 UNDERSKRIFTER FRÅN
SVERIGE

Nästan 250 000
kristna fick teologiskeller lärjungaträning

Människor från
143 länder skrev
på petitionen

Petitionen
och rapporten som
var kopplad till den
uppmärksammades i FN,
EU, Vita huset, Brittiska
parlamentet och på ett
seminarium i Sveriges
riksdag.

Genom petitionen
har vi förmedlat hopp
till kristna, som här i
Qaraqosh, Irak, där 600 hem
har reparerats och
återuppbyggts.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Under ett riksdagsseminarium den 25 april 2017 deltog bland annat experter från Open Doors.

Vårt uppdrag:
Att vara en röst för
den förföljda kyrkan
I år har Open Doors funnits i Sverige i tio år, under den tiden har
vi arbetat för att aktualisera förföljelsen mot kristna och föra upp
det på agendan i församlingar och bland makthavare. Den lidande
kyrkan behöver oss.
Att hjälpa kristna som förföljs för sin tro har varit Open Doors kallelse och uppdrag sedan 1955. Vår grundare, broder Andrew, befann
sig bakom järnridån och fick upp ögonen för hur kristna i det kommunistiska Polen hade det.
Sedan dess har förföljelsen mot kristna inte minskat. Du som tagit del av Open Doors årliga rapport World Watch List, som listar de
50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst, vet att förföljelsen snarare har ökat.
Vårt uppdrag här i Sverige är också att upplysa och mobilisera
den fria kyrkan, så att vi på alla sätt kan stötta och hjälpa den förföljda kyrkan. Vi är också övertygade om att vi kristna här i Sverige
har något att lära från den förföljda kyrkan.
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TACK!

Utan stödet från våra gåvogivare och bönepartners hade vårt arbete inte varit möjligt.
Här följer ett axplock av Open Doors satsningar i Sverige 2017:
• Under förra året fick vi in gåvor på 11,5 miljoner kronor och upp emot 11 000 personer
(räknat på antalet prenumeranter) bad
regelbundet för den förföljda kyrkan!
• I januari släppte vi rapporten World Watch
List 2017, ett viktigt verktyg för att skapa
opinion och belysa situationen för den
förföljda kyrkan.
• Under året omnämndes Open Doors i över
70 artiklar, både i sekulär och i kristen press.
• Rapporten ”Religiös motiverad förföljelse
mot kristna flyktingar i Sverige” släpptes i
början av sommaren 2017. Rapporten fick
stor uppmärksamhet i media.
• I samband med rapporten lanserade vi en
vykortskampanj, där vi uppmanade dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon
att skydda kristna flyktingar i Sverige. Totalt
diariefördes 1 377 vykort på departementet.
• Den 25 april hölls ett riksdagsseminarium
på temat ”Återuppbyggnad av befriade
områden i Irak”. Open Doors deltog med en
expert, som talade utifrån en rapport som
tagits fram över situationen.

KRÖNIKA:

TILLSAMMANS GÖR VI EN SKILLNAD!

Stort tack till våra
sponsorer och

samarbetspartners
under vårt 10 årsjubileum

Anders Söderberg
Styrelseordförande
Open Doors Sverige.

Jag har haft förmånen att vara med i Open Doors
styrelse sedan 2010 och det är med stor ödmjukhet
och tacksamhet jag tittar tillbaka på tiden som gått.
Det har varit en fantastisk utveckling på bara tio
år, men det känns ändå som att vi bara är i början
av något stort.
Det budskap vi vill vara en röst för, berör hela
kristenheten oavsett vilken kyrkobakgrund man
än tillhör. Vi vill skapa en rörelse av bön över hela
vårt land. Det innebär att vårt arbete bara kan
växa.
Vår uppgift, och det vi som Open Doors styrelse längtar efter, är att berättelserna från förföljda
kristna ska landa i våra hjärtan så att vi känner
deras hjärtslag. Då kan vi inte annat än att be för
och med dem. Vi skulle förvandlas på ett personligt
plan och Kristi kropp i Sverige skulle få en större
enhet.
Ett bibelord som jag återkommer till när jag tänker på den förföljda kyrkan är från 1 Korintierbrevets tolfte kapitel, där Paulus skriver om att vi alla
är lemmar i samma kropp. Vi har olika uppgifter
men hör ihop. Bland annat står det att om någon är
glad så gläds vi, om någon lider så lider vi alla. Det
är viktigt att påminna sig om detta: Vi behöver hjälpa våra syskon i nöd därför att vi hör ihop, tillhör
samma kropp och behöver varandra.
Tillsammans gör vi en skillnad!

Inspelning av konferensen kan ses på
www.tbnnordic.tv

Guds välsignelse!

WWW.OPEN-DOORS.SE
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REPORTAGE: 10-ÅRSJUBILEUM

Starka vittnesbörd och
personliga utmaningar när
Open Doors firade 10-år
Starka vittnesbörd, hög förväntan och en utmaning
att leva helhjärtat. Många besökare hade tagit sig till
Conventum för att lyssna på talare från den förföljda
kyrkan när Open Doors firade 10 år i Sverige den 15
september.
– Allt vi kan göra är att lovsjunga, när vi lovsjunger
Gud spelar omständigheterna ingen roll, säger Helen
Berhane, som berättar om när hon satt inspärrad i en
container i Eritreas öken.
Hon uppmanade besökarna att alltid våga dela evangeliet. Liksom Helen vittnade Hea Woo från Nordkorea
om hur viktigt lovsången var när hon satt i nordkoreanskt fångläger.
– Jag äger ingenting men har allt eftersom jag har
Herren. När ni befinner er i prövning så lovsjung Herren, han kommer att ge er styrka och visa er mirakler
genom prövningarna, säger hon.
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Hon avslutade sin berättelse med att sjunga Amazing Grace på koreanska, flera åhörare stämde spontant in och sjöng med på engelska eller svenska, många
hade svårt att hålla tårarna tillbaka.
Efteråt utmanades besökarna att ta en stund i bön
och stillhet och fråga Gud: Hur vill du använda mig?
STOR RESPONS
Under dagen medverkade också Rimond (Syrien),
Makhset (Uzbekistan) och Dan-Ole Shani (Open Doors
internationelle ledare), samt missionärsparet Tom och
JoAnn Doyle.
– Det har varit en fantastisk respons från besökarna. Många är överväldigade och tacksamma för att de
har kommit hit. Många känner att detta är äkta vara.
Jesus berör människor och många vill leva helhjärtat
för Gud, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för
Open Doors Sverige

Uppemot 1 200 personer
besökte Conventum
vid varje möte.

Open Doors internationella
ledare, Dan-Ole Shani, talade om
vägen framåt för Open Doors.

Parallellt med
varje möte höll
King’s Kids i ett
program för barnen.
Under lunchen
hölls flera
uppskattade
seminarier.

Susanne Andersson och Rachel Kituza skickar
en fotohälsning till kristna i Mellanöstern.

MARIANNE SJÖBERG
MARIEDAMM
– Det har varit väldigt härligt att
höra alla olika vittnesbörd, man
blir verkligen berörd av det som
händer i världen. Jag får bönekalendern sedan tidigare, men man blir mer peppad att följa
böneämnena.

LISBETH FORSBERG
ÖREBRO
– Man kan inte gå härifrån utan
att bli berörd av alla vittnesbörd.
Jag var med på reseseminariet, eftersom kvinnoseminiaret var fullt,
och det tändes en längtan att resa. Gud har något i beredskap. Jag blev väldigt berörd av det mötet.

I utställningshallen
passade många besökare
på att skriva en uppmuntrande
hälsning till förföljda kristna.

ROBERT HANSSON
ÖREBRO
– Det var jättestarkt att höra
Hea Woos vittnesbörd om situationen i Nordkorea.
– Det blir på riktigt. Det är mer väsentligt än någonsin att vi står upp och bekänner vår
tro, att evangeliet predikas oavsett.
REBECA BERGANDER
ÖREBRO
– Det är både inspirerande och
tragiskt på samma gång, att situationen är sådan.
ALBIN BERGANDER
ÖREBRO
– Det är lärorikt att höra olika vittnesbörd.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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W O R L D

W A T C H

Nyheter
NYTT HOPP FÖR FÖRÄLDRAR
TILL KIDNAPPAD FLICKA

NIGERIA – Föräldrarna till kidnappade
Leah, 15, har fått nytt hopp om att deras dotter är vid liv.
Det var i februari i år som Leah kidnappades, och nu har kidnapparna
släppt en ljudinspelning med henne.
”Jag började gråta när jag hörde
Leah och såg bilden av henne i hijab.
Men det ger mig hopp om att hon ska
bli fri” berättar mamman.
Föräldrarna uppmanar kristna
över hela världen att vädja till Nigerias president att frita deras dotter.

1984

”NORDKOREA I DAG ÄR SOM
ORWELLS 1984”, SÄGER EN
NORDKOREANSK FLYKTING.
I SEPTEMBER FIRADE NORDKOREA
70-ÅR MED EN STOR MILITÄRPARAD.

KYRKOR TVINGAS STÄNGA
EFTER PROTESTER

EGYPTEN – Ytterligare en kyrka i norra Egypten tvingas stänga efter att en
muslimsk mobb protesterat mot att
kyrkan erkänns officiellt. Det är den
åttonde kyrkan i stiftet som stängs.
”De samlades framför kyrkan, ropade hotelser och försökte bryta sig
in” berättar en medlem.
Tusentals kyrkor över hela Egypten är informellt erkända, protesterna började när stiftets biskop ansökte
om att få kyrkorna officiellt erkända.

NEPAL FÖRBJUDER
EVANGELISATION

NEPAL – Nyligen trädde en ny lag i
kraft i Nepal som förbjuder konvertering och evangelisering. Den kristna
minoriteten i landet befarar nu att
lagen kommer att missbrukas i konfliktsituationer, som ofta skett med
liknande lagar i Indien.
Tidigare i år kritiserade landets
premiärminister kristna för att konvertera människor till kristendomen.
Sedan lagen trädde i kraft har flera
kristna utlänningar utvisats.
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“Ett Irak utan kristna är som en trädgård utan rosor”, sager Faraj Toma Youssef.
Här pekar han på hus längre ner på gatan som ännu inte återuppbyggts.

KRISTNA ÅTERVÄNDER TILL
QARAQOSH
Den irakiska staden Qaraqosh börjar befolkas på nytt efter
att staden befriats från Islamiska Staten, IS.
För fyra år sedan invaderades staden Qaraqosh i norra Irak
av terrorgruppen IS. En majoritet av invånarna tvingades fly
för sina liv. Innan IS invaderade staden bodde över 50 000
kristna i Qaraqosh, vilket motsvarade 97 procent av befolkningen.
I oktober 2016 blev Qaraqosh befriat från IS och sedan dess
har 5 200 familjer (25 000 personer) återvänt till sina hem.
Trots att Qaraqosh har beskrivits som en spökstad väljer familjer att återvända.
”Ett Irak utan kristna är som en trädgård utan rosor”, säger
Faraj Toma Youssef, som återvänt till sin hemstad.
Vill du se mer?
Scanna QR-koden för att se en video
om återvändandet.
www.youtube.com/watch?reload=
9&time_continue=400&v=wCjJbY-LT2o

SOCIALA MEDIER

Ser du oss?
Vi vill bli mer synliga. Vi vill synas för att uppmärksamma att kristna förföljs för sin tro.
Därför jobbar vi mer frekvent med inlägg på sociala medier.
Hjälp oss gärna att nå vårt uppdrag genom att gilla och dela inlägg som vi publicerar.
Här ser du exempel på uppskattade inlägg:

www.facebook.com/OpenDoorsSE

www.twitter.com/OpenDoorsSE

www.instagram.com/OpenDoorsSE

FLER IDÈER:

Gilla oss på Facebook och dela gärna våra inlägg så att
de sprids till fler människor som kanske inte skulle ha
uppmärksammat kristnas situation på annat sätt.

Du är viktig!
Du är väl medlem i Open Doors? Det är en förmån att
vara medlem och på så vis kunna stötta den förföljda
kyrkan. Det är viktigt att vi är många, det betyder att
vår röst blir starkare i Sverige.
Håll utkik efter betalningsavin för 2019 i nästa

nummer. Observera att vi har höjt avgiften med 10
kronor.
Du blir medlem när du betalat in medlemsavgiften. Du behöver inte vara medlem för att få vårt kostnadsfria magasin och bönekalender.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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PLATSANNONS

Vi söker en vikarierande

KOMMUNIKATÖR

med fokus på digitala medier.
Vikariatet är på heltid från
1/12 2018, fram till 30/6 2019.

Sista ansökningsdatum 30/10 2018, intervjuer sker löpande.
Läs mer om tjänsten på www.open-doors.se

Böcker som berör
Guds smugglare
är berättelsen om
Broder Andrew,
Open Doors grundare.
Nu finns boken i ny
pocketupplaga.
Pris: 60 kr
Samira och hennes
familj tvingas fly
till Sverige på grund
av sin kristna tro.
Pris: 100 kr

Beställ dina böcker på vår hemsida

www.open-doors.se/resurser/webshop/bocker
eller ring: 019 - 31 05 00
18
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GE EN GÅVA
”Vi behöver den förföljda kyrkan mer än vad den
behöver oss”, sa en kollega till Jethro, när han började arbeta på fältet för Open Doors för snart 40 år
sedan. Då förstod Jethro inte vad kollegan menade.
”I början när jag besökte förföljda kristna så var
jag övertygad om att vi var svaret på deras problem.
Vi har arbetsredskap att ge dem: träning, utbildning och konkret hjälp, men det slutar alltid med
att vi blir mer välsignade av dem. För trots deras
svagheter och begränsningar förblir de trogna mot
Herren”.
Förföljda kristna är inga helgon. De brottas med
sin tro, möter hårt motstånd att lämna sin tro, och
för några blir pressen för stor. Därför är det viktigt
att vi finns på plats, för att styrka det som är kvar
och som är nära att dö (Upp 3:2), att ge det stöd som
behövs, oavsett om det är i form av nödhjälp, traumarådgivning eller gemenskap. Samtidigt har vi
mycket att lära från den förföljda kyrkan.
När en kollega för en tid sedan besökte en äldre
kristen kvinna i Centralasien, utstött av sin familj
på grund av sin kristna tro, frågade han henne vad
han kunde hjälpa till med. Städa, laga något trasigt
eller handla åt henne?
”Sjung lovsång med mig”, sa hon
utan betänketid. Det hon saknat mest
i sin isolering var gemenskap med andra kristna.
Vi behöver varandra. Vi behöver be
för den förföljda kyrkan, vi behöver
finnas på plats och vi behöver bli utmanade av deras vittnesbörd.
Varje gåva vi får in, hur stor eller
liten den än är, har betydelse för kristna som förföljs runt om i världen. Lika viktigt är bönen, som
gör stor skillnad.

Trots svagheten

förblir de trogna

Tack för ditt stöd!
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.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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900-3054

9003054 # 45#

... för kristna i den
buddhistiska världen.

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

#

Be...

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
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Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

EN
UTMANANDE
RESA

Kerstin, 69 år, presentatör vid Open Doors

För två år sedan gjorde Kerstin en resa som hon aldrig
kommer att glömma. Trots att resan fick ett plötsligt
slut vill hon inte ha den ogjord. ”De tackade oss för att
vi var där och lyssnade på deras berättelser”.
Resan till Indien var efterlängtad och Kerstin gjorde
den i Open Doors regi tillsammans med en presentatörskollega. Bara någon dag efter att de anlänt till Indien får Kerstin beskedet att hennes man avlidit och
resan avbröts. Trots det vill hon inte ha resan ogjord.
”Under tiden vi var där så mötte vi ett 70-tal pastorer och ledare som alla levde under förföljelse. En del
hade upplevt tortyr, fängelse och dödshot. Att höra deras berättelse och få dela deras liv det var en fantastisk upplevelse. Vi kramade om varandra, bad och vi
grät tillsammans. Att se och möta deras glädje mitt i
svårigheterna hjälpte mig i mitt sorgearbete. När de
orkar leva vidare i glädje och förväntan när någonting

sådant har hänt – då visste jag att det finns någonting
för mig också. Det betydde mycket!
I Sverige behöver vi inte vara rädda för någonting
för att vi är kristna. I mötet med de förföljda så ser
man att de är beredda att ge allt för sin kristna tro. Jag
utmanades att leva mer för Gud, att vara mer hänförd
och mer överlåten.”

NYFIKEN ATT RESA MED OSS?

När du reser med Open Doors reser du med en annan agenda:
att förmedla Guds kärlek. Vi besöker förföljda kristna för att
uppmuntra och stärka dem, och för att visa att de inte är
bortglömda.
Gå in på vår hemsida för att få mer information.
www.open-doors.se/resor eller kontakta oss på resor@od.org

