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LEDARE

”Saul, min broder!”
Bibeln berättar att Saulus var en man som ”andades
hot och mordlust” mot Herrens lärjungar. I sin iver att
förfölja dem, skaffade han en fullmakt från de religiösa ledarna för en resa till Damaskus (i nuvarande Syrien). Där skulle han fängsla alla som ”följde Vägen” och
ställa dem inför rätta i Jerusalem.
Men resan fick en dramatisk vändning. På vägen till
Damaskus fick han personligen möta Jesus – ”den du
förföljer”. Han föll till marken, blev blind och så tagen
av händelsen att han varken åt eller drack på tre dagar.
En av de främsta förföljarna av kyrkan under sin tid
hade avväpnats.
Ananias var kristen och bodde i Damaskus under
den här tiden. Han visste mycket väl vem Saulus var
och vad syftet var med besöket till staden. Han var
säkert lika orolig som alla andra när Gud plötsligt säger till honom att gå till en viss adress och fråga efter
Saulus. Till en början protesterade Ananias, men så
småningom lyder han Guds tilltal. Utan några egentliga garantier och innan Saulus konverterat, går han
fram till honom, lägger händerna på honom och säger:
”Saul, min broder”.
Nära 2 000 år senare bevittnar vi ett liknande scenario. En av de mest brutala förföljarna av kyrkan under vår tid har varit den Islamska Staten (IS). Utifrån
ett religiöst mandat har de härjat och sökt utplåna
oliktänkande – framför allt de kristna – från länder
som Syrien och Irak. Redan 2013 hade Open Doors en
kampanj med rubriken ”Rädda Syrien – kyrkan står
på knä”. Åren har gått, de kristna har blivit färre, men
kyrkan finns kvar!
I dag samarbetar vi med många personer som likt
Ananias lever kvar i en osäker omvärld och utan garantier vänder sig till förföljarna och säger: ”Saul, min
broder”. Vi inbjuder dig att vara med i detta arbete. Vill
du hjälpa oss och Ananias att sträcka ut en hand?

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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FOTBOLL, SKRATT OCH GEMENSKAP

VÄGEN TILL NYTT HOPP
Ljudet av skratt, rop och hejaramsor hörs lång väg. På
fotbollsplanen i Damaskus är det liv och rörelse när
barn och tränare spelar fotboll. För bara ett halvår
sedan kunde man inte ta sig till östra delen av staden utan att riskera att hamna i skottlossning mellan rebeller och regeringsstyrkor. Att leka utomhus
var inte att tänka på, och stadens fotbollsplaner stod
tomma.
I den kristna stadsdelen Qassaa håller hoppet sakta på
att återvända. I somras rustade myndigheterna upp
flera fotbollsplaner, och varje lördag hyr Allianskyrkan i Qassaa fotbollsplanen närmast dem, så att barn
och ungdomar får spela fotboll och på så sätt glömma
kriget för en stund.
Församlingen driver ett hjälpcenter som riktar sig
till barn och vuxna i området. Bland annat driver de läkarmottagningar och ordnar sjukvård för behövande.
Den relativt nystartade fotbollsverksamheten samlar i
dagsläget 500 barn från både ortodoxa och presbyteri-
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anska kyrkor, och målet är att nå 1 500 barn och ungdomar från flera församlingar i närliggande distrikt,
inom ett år.
NYTT HOPP
Under kriget kunde många barn inte leka utomhus,
utan satt isolerade hemma.
– Vi vill ge dem en chans att komma ut i friska luften, lära sig att slappna av och inte vara rädda, säger
Vera*, som är volontär i kyrkan och hjälper till vid fotbollssatsningen.
Varje lördag delas deltagarna in i åldersgrupper
innan det är dags för uppvärmning: dans, hopp och
gymnastik. Att träna upp uthålligheten hos barnen är
något ledarna prioriterar.
– Kriget och allt stillasittande har gjort att barnen
fort blir trötta, och inte är så energiska som de borde
vara, berättar fotbollstränaren Fady*.
Efter uppvärmningen körs ett träningspass innan
lagen från de olika kyrkorna tävlar mot varandra. För-

TEMA: HOPPET VÄXER I SYRIEN

Be...
… för fotbollslördagarna i
Syrien.
… om uthållighet, glädje och
vishet till ledarna.
… att fotbollen blir till
helande och läkedom för
barnen.

I vår bönekalender hittar du
fler böneämnen från Syrien.

hoppningen är att lagen ska bidra till starkare relationer och solidaritet mellan barnen.
– Jag kunde inte leka utomhus med mina kompisar
under krisen, berättar 12-årige Walid*.
Hans kompis Samir* instämmer. Många har lidit, inte
bara av kriget utan också av
isoleringen hemma. Barnen är
mellan 4 och 14 år och har levt
minst hälften av, om inte hela,
sina liv i ett krig de helst velat
slippa.
– Barnen har glömt hur
man leker fritt och tryggt. Vi
tänkte att om vi kan få ut dem på idrottsplanerna och
börja idrotta igen och få dem att känna sig trygga i en
öppen omgivning, då skulle deras liv förändras, och
därmed också deras framtid, säger Vera.

DAGS ATT LEKA, DAGS ATT LEVA!
Innan lördagens fotbollsmatch drar igång, så ropar
barnen en hejaramsa, som också är verksamhetens
motto: ”Dags att leka, dags att leva!”
I två timmar spelar barnen
fotboll innan det blir dags att
varva ner. Efteråt spelar några
barn upp en sketch som lockar
många till skratt, innan det är
tid för gruppfoto. När de sedan
går ombord på den abonnerade bussen, som tar barnen till
sina bostadsområden, får barnen varsin illustrerad barnbibel.
Det är fortfarande mycket svårt i efterkrigstidens
Syrien, men det finns hopp för framtiden, och för barnen som deltar i fotbollsträningen.

”BARNEN HAR
GLÖMT HUR MAN
LEKER FRITT OCH
TRYGGT.”

*Namnen är fingerade.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: HOPPET VÄXER I SYRIEN

Allt fler
center av hopp
i Syrien
En av Open Doors strategier i Syrien går ut på att stödja församlingar som fungerar som så kallade ”places
of hope”, center som genom olika verksamheter ger
både andligt stöd, samt hjälp med fysiska, psykiska
och sociala problem. Det kan vara aktiviteter som fotbollsprogrammet eller nödhjälp.
– Vi som organisation hjälper församlingarna att ordna strukturen för verksamheten. Genom olika aktiviteter förmedlar församlingarna nytt hopp till sin omgivning, säger Simon*, en av Open Doors samordnare
för centren.
Ett av de centra som nyligen kommit i funktion leds
av Musa, pastor i Safita i nordvästra Syrien.
– Kyrkan ska vara mitt i samhället, det mår den alltid bäst av, säger pastor Musa.
Hans församling hjälper behövande i städerna Tartus och Safita. På tio platser delar de ut mat till 1 000
familjer, däribland flera muslimska familjer.
– Vill vi få en tryggare miljö i Syrien behöver vi hjälpa alla. I våra sociala hjälpprogram ger vi förtur till
familjer där familjeförsörjaren dött i kriget. I hälften
av familjerna i Tartus och Safita är mammorna änkor,
säger Musa.
I dag finns det åtta Center av hopp runt om i Syrien, som bland annat ger nödhjälp, mikrolån, hjälp till
självhjälp, läkarvård, traumarådgivning samt arrangerar aktiviteter för barn, ungdomar och kvinnor. Familjer, ensamstående och äldre prioriteras i satsningarna,
och många får hjälp med varma
kläder och bränsle under vintern.
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”KRISTNA SKA INTE BARA
ÖVERLEVA I SYRIEN,
DE BEHÖVER VARA
ENGAGERADE I
BÅDE SAMHÄLLET
OCH POLITIKEN.”

KRISTEN PARLAMENTARIKER

arbetar för Syriens framtid
Parlamentsledamoten Boutros Mezjaneh arbetar för
ett Syrien där de kristna deltar i samhällsuppbyggnaden och där religionsfriheten är en självklarhet.
– Kristna ska inte bara överleva i Syrien, de behöver
vara engagerade i både samhället och politiken. Det
finns inte många kristna på de statliga kontoren, och
antalet blir hela tiden färre. Jag önskar att fler kristna
ska finnas på statliga poster, säger han.
Boutros har under nästan hela kriget varit en oberoende ledamot i parlamentet. Han vågar stå upp för sina
åsikter, och har fått höra från andra parlamentariker
att han är för frispråkig.
Nu planerar han en workshop om hållbar utveckling, som riktar sig mot unga syrier. Tanken är att de
tillsammans ska bygga en vision för Syriens framtid,
vart landet ska vara om 20 år.
– Jag hoppas att workshopen ska leda till att det

bildas kommittéer som arbetar för återuppbyggnad,
ekonomisk utveckling, folkhälsa, kvinnors möjligheter och skydd för barnen, berättar han.
Sedan kriget bröt ut har 5,6 miljoner syrier flytt landet och 6,8 miljoner är internflyktingar. Innan 2011
bodde 22 miljoner människor i Syrien. En präst i Syrien fruktar att den kristna befolkningen inte kommer
återhämta sig.
– Varje krig i regionen leder till att antalet kristna
minskar, och kyrkan blir svagare och svagare, säger
prästen, som vill vara anonym.
Samtidigt finns det präster och pastorer som stannat i landet för att betjäna sin omgivning. Genom församlingarna förmedlas både nödhjälp och andlig mat.
De finns också många yngre syrier, som aktivt valt att
stanna för att tjäna Herren i sina hemförsamlingar.

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

W A T C H

Nyheter
SJU DÖDA I ATTACK MOT BUSS

EGYPTEN – Minst sju personer har
dödats och 14 skadats vid ännu en
attack mot en buss med kristna från
den koptiska kyrkan som var på väg
tillbaka från ett kloster i Minya, Egypten. Attacken inträffade på nästan exakt samma ställe som ett annat dåd
av militanta islamister i maj 2017, då
28 människor miste livet. Terrorgruppen IS sägs ha tagit på sig ansvaret
för dådet.
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SÅ MÅNGA GÅNGER HÖGRE HAR
PRISET FÖR BASVAROR, SOM MJÖLK,
KAFFE OCH RIS, BLIVIT I GENOMSNITT
I SYRIEN UNDER KRIGET.

PASTORER EVANGELISERAR
TROTS STÄNDIGA DÖDSHOT

COLOMBIA – Under de senaste 50 åren
har våldet i Colombia krävt 200 000
människors liv. Pastor Martinez*
berättar att han och andra kristna
ledare ständigt lever med dödshot
från grupper som strider om makten, eftersom pastorer ses som ett hot
mot försöken att få inflytande. Samtidigt blir gängmedlemmarna ibland
intresserade av kristendomen, då
många pastorer trotsar hoten och berättar om Jesus för alla som kommer
till kyrkan.
*Fingerat namn.

KRAV PÅ RELIGIONSFRIHET
EXPONERAR SPÄNNINGAR

MALAYSIA – Parlamentsledamoten
Kasthuri Patto har begärt att landet
ska skriva under FN:s deklaration om
religionsfrihet, vilket har tydliggjort
de stora spänningarna som finns i
landet. Den kristna opinionsbildaren
Eugene Yapp, som öppet stödjer Kasthuris begäran, har tvingats söka polisskydd efter allvarliga trakasserier.
Ultrakonservativa grupper menar
att hon uppmuntrar till hädelse mot
islam.
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ASIA BIBI FRIAS FRÅN
HÄDELSEANKLAGELSER
PAKISTAN
Högsta Domstolen i Pakistan har friat den kristna fembarnsmamman Asia Bibi från anklagelser om hädelse.
Det var 2010 som Asia Bibi dömdes till döden för hädelse
mot profeten Mohammed. Enligt domstolen har åklagaren
kategoriskt misslyckats med sin bevisning att målsäganden
”utom allt rimligt tvivel” är skyldig till hädelse.
I domen citeras också koranen och andra islamska skrifter
som säger att icke-muslimer ska behandlas med respekt. Domen väckte stora protester över landet och det finns en hotbild mot Pakistans kristna.

UPPFÖLJNING: ETT MED DEM

Uppskattat med gemensam bön

för de förföljda
Korskyrkan i Uppsala var en av de församlingar som deltog i bönesamlingen via webbsändningen.

I höstas lanserade vi ett nytt koncept för vår bönesamling Ett med dem. Den första onsdagen varje månad sänder vi live via nätet för att församlingar från
hela Sverige ska kunna ansluta sig till bönesamlingen och tillsammans be för kristna som förföljs runt
om i världen.
Totalt deltog 16 församlingar från hela Sverige i den
senaste livesändningen. Varje samling utgår från ett
specifikt område som vi ber för, fokus ligger framför
allt på gemensam bön och lovsång.

”Mycket bra med vittnesbörd, lovsång, konkreta böneämnen samt information om de kristnas utsatthet i landet.
Det här upplägget som ni har gör att alltfler i församlingen blir delaktiga i att be för de förföljdas situation.”
”Jag vill framföra ett stort tack från oss som var samlade
i Skara igår. Vi var 15 personer från stadens olika församlingar. Vår tanke var att vara med denna gång för att
sedan använda de nästkommande första onsdagarna i
månaden till bön för vår stad. … Efter samlingen igår var
gruppen dock så inspirerad att vi sa att vi hänger på nästa
gång också”

RÖSTER FRÅN DELTAGARE VID NÅGON AV VÅRA
SENASTE ETT MED DEM-SAMLINGAR:
”Jag vill tacka för ett bra upplägg och det arbete ni gör på
Open Doors. Dessa bönetillfällen har gett oss i församlingen tillfällen att stärka oss i bön. Det är en fin tanke att vi
är flera som är delaktiga i bön samtidigt, i hela Sverige ber
vi för samma böneämne.”
”Konceptet om att alla kan vara med genom att bara koppla upp sig, tycker jag ligger helt rätt i tiden. Både innehållet och tekniken fungerar jättebra. Bra balans mellan information, bön och lovsång. Det är äkta och berörande.”

Vill din församling
också vara med?

Vi kommer att fortsätta med Ett med demsamlingarna under våren.
Välkommen att anmäla er på vår hemsida:
www.open-doors.se/ettmeddem

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Rädda liv

i Syrien!

Att leva i Syrien har i snitt blivit 13 gånger dyrare.

Med samma prissättning i Sverige skulle våra varor kosta:

1 liter
160 kr mjölk

325 kr

1 kg
ris

195 kr

1 liter
bensin

Ge ett nödhjälpspaket!
300 kr

Kan ge nödhjälp till en familj under en månad. Paketet kan
innehålla mat, kläder, mediciner och uppvärmning.

575 kr Kan ge traumarådgivning till en Syrisk flykting.
2800 kr

Kan ge en person träning att starta eget företag och på så
sätt bli självförsörjande.

Din julgåva och dina böner kan hjälpa kyrkan i Syrien att vara ett ljus i
mörkret, och hjälpa sårbara familjer att överleva den kalla vintern.

Tack för din gåva!

Bankgiro: 900-3054
Swish: 900 30 54
Märk din gåva ”Hopp18M”

SKRIV EN RAD

UPPMUNTRA

Marta

FRÅN ETIOPIEN

När Marta var en ung flicka giftes hon bort till den lokale häxdoktorn för att
bli hans tjänarinna och hustru. Livet som gift kantades av övergrepp och förtryck. När en släkting delade evangeliet med henne kom hon till tro på Jesus.
Marta växte upp i en familj som praktiserade en form av islam som var blandad med traditionell religion. Den lokale häxdoktorn hade stort inflytande i
byn, och när han frågade Martas familj om han kunde få henne som betalning
för beskydd från andar, så gick de med på hans önskan.
Hon har fortfarande svårt att berätta om tiden hos häxdoktorn, men vi vet
att det var en svår tid, med övergrepp och förtryck.
Men en kristen släkting besökte henne regelbundet och delade evangeliet
med henne i hemlighet. Marta tog till slut emot Jesus som sin Herre och frälsare, men höll sin tro hemlig.
När hon var tonåring lämnade hon häxdoktorn och flyttade till sin kristna
släkting. Först då vågade hon berätta för sin familj att hon blivit kristen. Hon
tog varje tillfälle att dela evangeliet med dem, och i dag har hela familjen, förutom hennes pappa, tagit emot Jesus.
Livet har inte varit lätt för Marta, men Gud har varit trofast. Hennes resa
mot själsligt och fysiskt helande har börjat och nu behöver hon våra förböner
och vår uppmuntran.
Följ riktlinjerna och skriv en uppmuntrande hälsning till Marta.

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Skriv enkelt, tydligt och på
engelska eller 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.
• Skicka inga pengar.

Skrivkampanjen avslutas den 30 mars 2019

Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
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Fler skrivkampanjer
hittar du på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

KRÖNIKA FRÅN FÄLTET:

TVÅ SIDOR AV SYRIEN

Stort tack till våra
sponsorer och

samarbetspartners
under vårt 10 årsjubileum

Matthew
Mellanösternkommunikatör Open Doors

Jag är på plats, gåendes på gatorna i Aleppo, Syrien.
Det som först slår mig är den enorma förstörelse av
hela kvarter precis i anslutning till stadsdelar som
inte alls verkar ha påverkats av kriget. Vad du väljer att se i Syrien avgör vilken historia du berättar.
Kriget pågår fortfarande, men det finns fridfulla platser; förstörelse och moderna affärer;
människor i nöd och människor som spenderar
kvällen på en fin restaurang; miljoner som har flytt
landet och människor som har återvänt. Vad väljer jag att se? Jag kan gå runt i demolerade kvarter.
Men jag kan också se hopp, tecken som tyder på att
livet börjar återgå till det normala.
Jag är här för att ta reda på hur de kristna har
det, en fråga jag kan förhålla mig till på olika sätt.
Det skiftar från förtvivlan till optimism.
Det finns en präst jag aldrig glömmer. I ruinerna
till vad som var hans kyrka berättade han hur han
förlorat sin biskop, sin kyrka, sitt hus, sin fru och
sina barn i kriget. Så berättade han, och jag såg en
strimma av hopp i hans ögon, att han valt att stanna och att han tror på framtiden.
Det för mig tillbaka till det gamla citadellet i
Aleppo där en kristen organisation skrivit dessa
ord: Tro på Aleppo. Det är allt! Att vara kristen betyder att vi tror på framtiden, vi tror på Gud med oss,
Immanuel.

Inspelning av konferensen kan ses på
www.tbnnordic.tv

WWW.OPEN-DOORS.SE
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REPORTAGE: NOEH HAR KOMMIT TILLBAKA HEM

NOEH HAR
KOMMIT
TILLBAKA HEM

Med sig till New York hade
Noeh en påse med kulor som
han hittat i ruinerna av det
som en gång varit hans hem,
varje person han träffade fick
en spelkula av honom.
Nu har han fått nya kulor som
ersatt de skadade.
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I augusti kunde Noeh och hans familj flytta hem till
sitt nyrenoverande hus i den lilla byn Karamles, öster
om Mosul i Irak. Fyra år tidigare, när den islamistiska extremistgruppen Islamska Staten tog kontroll
över Nineveslätten, tvingades alla invånare lämna
byn och fly till Erbil.
– Det svåraste var att lämna mina vänner, mitt Karamles som jag älskade, mina leksaker och min egen säng,
minns Noeh.
År 2014 flydde tiotusentals kristna från området,
däribland de drygt 800 familjer som levde i Karamles.
Alltsedan dess har Open Doors stöttat dessa familjer
med mat och kläder. Många har också fått hjälp att
rusta upp sina hus.
Det var hösten 2016 som stora delar av Nineveslätten befriades från IS, men
först sommaren 2017 var säkerheten och infrastrukturen
på en så pass bra nivå att de
första familjerna kunde återvända. I dag, över ett år senare,
har 325 familjer återvänt till
byn. En av dem är Noeh och
hans familj: hans pappa Haithem, mamma Almas och fem
syskon.
– Jag blev så glad när vi kunde sova i vårt eget hus
igen, berättar Noeh.

– Huset var så förstört att jag inte trodde att det
skulle vara möjligt att rusta upp det igen, det var helt
utbränt och luktade hemskt, men nu är det bättre än
tidigare, säger pappa Haithem.
MÅNGA HAR ÅTERVÄNT
I mitten av augusti i år hade över 8 800 kristna familjer
återvänt till byarna på Nineveslätten. Genom stöd från
våra gåvogivare har Open Doors finansierat upprustningen av över 1 000 hus i området.
– När vi tvingades fly hade vi ingenting. Nu har vi
allt vi behöver, jag är nöjd med mitt rum och jag har
varit med och målat taket och väggarna. Det känns bra
att vara tillbaka till Karamles, men vi är rädda och behöver fortfarande trygghet, säger Noeh.
Trots rädslan är han glad över att vara tillbaka.
– Jag spelar fotboll med
mina vänner, och är med dem
jag älskar – sådant gör mig
lycklig!
Noeh drömmer om att hans
by och land än en gång ska bli
tryggt, och att människor i
Irak inte längre ska behöva fly
från sina hem. Även om många
hus i byn har återställts så
finns det mycket kvar att göra.
Grannar hjälper varandra att rusta upp husen.
När skolan är slut för dagen är Noeh ofta med på
de aktiviteter som anordnas för barn och ungdomar av
den lokala prästen, fader Thabet.
– Vi kan inte föreställa oss ett Irak utan kristna.
Den första kristna församlingen och de första kristna
kyrkorna fanns här i Irak, vi måste skydda de kristnas
närvaro. De kristna är salt och ljus; utan salt och ljus
kommer landet att befinna sig i mörker. Det är vårt
uppdrag att ge ljus till det här landet, säger fader Thabet.
– Fram till i dag har vi kunnat tillgodose kanske 40
procent av upprustningsbehovet på Nineveslätten, så
det behövs mer hjälp för att vi ska kunna fortsätta med
återuppbyggnaden och skydda den kristna närvaron
här. Jag vill också tacka alla människor och alla våra
kristna bröder runt om i världen, som hjälpt oss, säger
han.

”NOEH VAR BARA
ÅTTA ÅR GAMMAL
NÄR DE TVINGADES
FLY FRÅN BYN.”

BESÖKTE FN
I december förra året var Noeh och hans pappa med
Open Doors till New York för att besöka FN:s högkvarter och lämna över namninsamlingen Hopp för Mellanöstern. Över 800 000 personer från 143 länder har
skrivit på petitionen för att uppmärksamma kristnas
utsatta situation i Syrien och Irak. Vi har tidigare skrivit om Noeh och besöket i New York (april 2018).
Noeh var bara åtta år gammal när de tvingades fly
från byn. Livet i flyktingläger i Erbil har inte varit lätt
för familjerna. När han första gången kom tillbaka till
byn i augusti förra året, var deras hus nedbränt och
hade stora skador.
– Jag blev så ledsen när jag såg att vårt hus hade
bränts ner och att så många andra hus också var förstörda, säger han.
I dag har Noeh hunnit fylla 13 år och har flyttat hem
igen.
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RESOR: KINA

ögonöppnare
Kinaresan blev en

Håkan (i mitten med mörk tröja) tillsammans med de andra resenärerna.

I oktober arrangerade Open Doors en uppmuntringsresa till Kina. Tio deltagare från tre världsdelar fick lära känna landet, besöka kyrkor, turista och
träffa kristna i Shanghai-området. Håkan Holmsten har läst mycket om den
underjordiska kyrkan i Kina och har förundrats över väckelsen där.
– Det blev ett spännande möte med en ny kultur, men det som slog mig var
att de ändå är precis som vi. En människas möte med Gud – det är det stora!
Under de uppmuntringsresor Open Doors arrangerar, är syftet framför allt att
skapa förståelse för landet, att få möta kristna ledare och höra om deras situation och de förändringar kyrkan i landet står inför. I Kina har det materiella
välståndet ökat kraftigt de senaste åren – och det är också den största faran för
kristenheten i landet.
– De vi träffade ville att vi skulle be för den unga generationen i Kina, de
behöver våra förböner. De unga flyttar till städerna och tenderar att tappa bort
Gud i välståndet.
På resan fick Håkan förstås chansen att ta del av sånt som andra turister
i Kina får uppleva. Men de starkaste intrycken kom i mötena med kinesiska
trossyskon.
– Det var spännande att tillsammans med Open Doors kontakter få möta
troende och få en inblick i deras liv. Trots de kulturella skillnaderna är vi är
så lika varandra. Vi har samma känslor som styr oss och samma längtan efter
Gud.
Resan gav också nya insikter som Håkan bär med sig sedan han kommit
hem.
– Jag har tänkt att det som händer i Kina är så starkt, men nu förstod jag att
vi har samma tillgång till det som de har. Det var kanske därför Herren ledde
mig till Kina, för att jag skulle förstå det, avslutar Håkan.
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SUGEN PÅ ATT RESA?
Open Doors arrangerar flera
olika typer av resor, exempelvis uppmuntringsresor,
böneresor eller så kan du
arrangera din egen resa för
några ur din församling eller
bönegrupp.
När du reser med oss reser du
med en annorlunda agenda:
att förmedla Guds kärlek!
Beställ din resekatalog här:
www.open-doors.se/res

Julklappstips

Beställ via:
www.open-doors.se
sweden@od.org
019-31 05 00

från vår egen shop!
Till:
Den unga i familjen

100 kr

Mats och Anita får en ny
klasskompis är en perfekt
julklapp till barn och barnbarn. På ett lättfattligt och
enkelt sätt lyfts frågan om
förföljelsen mot kristna.
I boken får vi möta Samira som tvingats fly från
sitt hemland för att hon är
kristen.

Till:
Den som vill utmanas

200 kr

Guds vansinniga uppdrag
är en personlig och livslång
resa, som ett vanligt par
från en landsort i USA gav
sig ut på under föreställningen att de bara skulle
göra en vanlig missionsresa. De upptäckte snart att
resan blev allt annat än
vanlig.
Efter sex år av hårt biståndsarbete i Somalia
upplevde Nik och Ruth
Ripken en kris i sin Gudstro. Sammanvävd med
klarsynta och insiktsfulla
skildringar av de beundransvärda trosmänniskor
som Nik och Ruth har
mött, blir boken en lärorik
och utmanande lektion för
alla som vill veta om Gud
verkligen håller.

Till:
Den som har allt

Ett gåvobevis!
Ge bort en julklapp som
förändrar liv.
Du väljer själv vilken summa du vill ge. Din gåva går
dit behoven är som störst.

OBS!

Vi behöver din beställning
senast 12 december för att
du ska få den innan jul.
Porto tillkommer på
samtliga beställningar.

SMÅTT OCH GOTT

Se vårt 10-årsjubileum
på nytt
Nu kan du ta del av vårt
10-årsjubileum i efterhand!
I samarbete med den kristna
TV-kanalen TBN Nordic dokumenterade
vi delar av konferensen den
15 september. Nu finns materialet
tillgängligt på kanalens hemsida.
Ta del av exklusiva intervjuer, starka
vittnesbörd och återupplev mötena!
Materialet hittar du på:
www.tbnnordic.tv

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?
Ju fler medlemmar vi är – desto större blir vår gemensamma
röst för att stå upp för världens förföljda kristna.
Har du inte redan gjort det, så betala in medlemsavgiften för
2019 och var en del av Open Doors Sverige.
Som medlem har du rösträtt på vårt årsmöte. Dessutom får
du köpa nya pocketupplagan av Guds smugglare för 20 kr.
Köp flera och ge bort i present! Mer förmåner hittar du på vår
hemsida: www.open-doors.se/bli-medlem
Medlemsavgift: 210 kr/år
Student, pensionär eller arbetssökande: 110 kr/år
Familj/hushåll: 310 kr/år
Märk din betalning ”Medlemsavgift 2019” samt ditt Open
Doors ID-nummer (som finns på talongen längst bak i tidningen).

Nu kan du starta insamling

via Facebook
Sedan en tid tillbaka är det möjligt för den som vill att starta en egen insamling på
Facebook, till förmån för Open Doors arbete. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad för
kristna som förföljs för sin tro!
För att starta en insamling går du in på denna sida:
https://fb.com/fund/OpenDoorsSE/
och följer sedan instruktionerna. Du sätter bland annat
upp ett mål och slutdatum för din insamling.
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GE EN GÅVA

De som

Staden Homs i Syrien är en av de städer som drabbats värst i kriget, och stora områden har förstörts
helt. Innan kriget bröt ut bodde här en miljon
människor, i dag är tystnaden påtaglig. Kvar bor de
som inte kunde fly, och de som valde att stanna.
En av dem som valt att stanna är fader Athanasios, präst i den grekisk-ortodoxa kyrkan, och hans
familj. ”Vi var bara borta i tre dagar, under en tid då
ingen människa kunde stanna i Homs”.
I hans församling dödades sju personer och fyra
kidnappades under kriget, av dem som inte flytt.
”Fader Athanasios var den första som besökte oss när min far kidnappades för fyra år sedan.
Då var situationen här fruktansvärd, krypskyttar
fanns överallt. Han behövde bokstavligen springa
för sitt liv för att kunna besöka oss, men han kom.
Och det kommer vi aldrig att glömma”, berättar
dottern till en kidnappad man.
Open Doors har stöttat hans församling sedan
kriget bröt ut. Under tiden har hjälpbehoven förändrats, men fortfarande behöver många familjer
nödhjälp för att klara sig.
I dag driver församlingen flera projekt för att hjälpa familjer att få en
inkomst. Bland annat ger två fabriker
arbete åt 37 personer, och inkomsten
från fabrikerna har också kunnat finansiera nya inkomstbringande projekt.
Många som flytt har fortfarande
inte återvänt till Homs och kommer
kanske aldrig att göra det. Men det
finns hopp, och människor som fader Athanasios
gör en skillnad i mörkret.
Låt oss stå tillsammans med dem!
Tack för dina böner och din gåva, som går dit behoven är som störst.

stannat kvar

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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BG 130 spec

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

#

900-3054

OPEN DOORS SVERIGE

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

#

9003054 # 45#

PLATS FÖR
KYLSKÅPSMAGNET

Be...

... för de kristna i Syrien.

POSTTIDNING

B

December 2018

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

GE BORT EN JULKLAPP

SOM FÖRÄNDRAR LIV!
Ge bort ett gåvobevis till någon som redan har allt,
och förmedla nytt hopp till människor som är i nöd.
Du väljer själv vilken summa du vill ge.
Din gåva går dit behoven är som störst.

EXEMPEL:

100 kronor

Bekostar fler biblar eller annan
kristen litteratur.

250 kronor

Ger en kvinna i Nigeria traumarådgivning
och andlig omsorg.

300 kronor

Ger ett nödhjälpspaket under en månad
till en familj i Syrien.

900 kronor

Förmedlar medicinsk hjälp till en kristen
i Asien som utsatts för förföljelse.

BESTÄLL DITT GÅVOBEVIS PÅ HÄR:
Hemsida: www.open-doors.se/gava
Telefon: 019-31 05 00
Eller via e-post: sweden@od.org

