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Välsignat

Ledare

nytt år!

Nytt år, nya möjligheter och nya
utmaningar!
Om bara några dagar lanseras World
Watch List 2018. Vi som är intresserade
av situationen för den förföljda kyrkan
följer spänt utvecklingen. Har situationen i Egypten förbättrats? Hur ser det ut i
Indien? Är Nordkorea fortfarande det värsta landet för kristna att leva i?
Utan att spekulera för mycket, kan
vi med säkerhet säga att många kristna
betalar ett högt pris för sin tro på Jesus
Kristus. Situationen har tidigare år inte
visat sig bli bättre, snarare tvärtom. Vi
hör om hur klimatet hårdnar i länder
med hinduisk, buddhistisk och islamistisk extremism.
Hur kan kristna bäst förbereda sig på
den storm som kommer att komma? Och
den självklara frågan: Hur kan nykristna
eller ungdomar och barn förbereda sig?
Det är en av utmaningarna för den unga
kyrkan i Nordafrika. Det finns få etablerade samfund, och behovet av långsiktiga
satsningar som riktar sig mot ungdomar
och nykristna är stort. Många ungdomar

lever i två världar: En hemma och en i
skolan eller med vänner.
De behöver få en gedigen grund att
stå på och en levande relation med Jesus,
så att de kan växa upp och bli till välsignelse för hela regionen.
Samma behov har vi i Sverige. Barn
och unga upplever många gånger en
annan kultur i skolan jämfört med hemmet eller i församlingen. Även om de inte
utsätts för förföljelse som kan jämföras
med Nordafrika, så är de i behov av en
levande relation med Jesus, och ett stadigt fundament att stå på.
Som Jesu efterföljare behöver vi gå
mot strömmen, lysa som ett ljus i mörkret, möta hat med kärlek och välsigna
våra fiender. Valet är vårt, men vi kan
bara göra det i Hans kraft.
Är du redo för ett nytt år tillsammans
med Honom, oavsett vad 2018 har med
sig? Det kan hända att det inte blir ett lätt
år, kanske dyker det upp en förändring av
något slag. Men Jesus vill vara med dig
hela året, både i det svåra och i det lätta.
Gott nytt år!

Peter Paulsson | Generalsekreterare
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Tema: Nordafrika

TUNISIENS

VÄXANDE

KYRKA
SÖKER SIN
IDENTITET

Under nästan ett årtusende har det inte funnits
någon inhemsk kyrka i de nordafrikanska länderna väster om Egypten. Men under de senaste
åren har en ny öppenhet för kristendomen växt
fram i flera av dessa länder. Muslimer blir kristna
och en ny kyrka, med en första generation kristna har växt fram. Men kunskapen om hur man
fungerar som kyrka eller som Guds folk är liten
eller obefintlig.
Nordafrika var en gång i tiden hem för en livfull, växande kyrka, med rötter tillbaka till de första århundradena efter Kristus. Det var också i
den regionen som Bibeln kanoniserades. I dag är
Nordafrika, med undantag för Egypten, nästan
helt muslimskt. Det har i stort sett varit så, sedan
araber invaderade regionen på 600-talet. Även
när Marocko, Tunisien och Algeriet blev franska
kolonier och kyrkor byggdes, förblev den infödda
befolkningen muslimsk.
Trots en lagstiftning som begränsar möjligheterna till konvertering eller att delta i gudstjänster, och trots trycket från familjen eller
radikala grupper, har den inhemska kyrkan i
Nordafrika sakta men säkert vuxit de senaste
30-50 åren. Detta gäller särskilt Tunisien och
Algeriet, mycket tack vare internet och kristen
satellit-TV.
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Att uppfinna en egen kyrka
Mustapha* är bara 29 år och en av ledarna i den
unga tunisiska kyrkan, som främst består av första generationen kristna. Kyrkan i Tunisien har
varit tvungen att börja från början, eftersom det
finns få, om ens några, kyrkor som är äldre än 40
år. Det har inte funnits några skuldror att luta sig
mot, inga fotspår att följa och inga erfarenheter
att bygga på när det gäller att ”vara kyrka”. Det
fanns inte ens en kyrkobyggnad att använda.
Mustaphas församling började, som så
många andra församlingar i Nordafrika, som
en husförsamling. Så småningom fick man til�låtelse att använda en övergiven kyrkobyggnad.
”För oss tunisier är det helt nytt att ha vår
egen kyrka,” förklarar han. ”I början var vi som
mest sex till åtta personer, men Herren har arbetat med oss och nu är vi 90 medlemmar, däribland flera gifta par och barn i alla åldrar. Alla
generationer finns i församlingen nu.”
Enligt Mustapha är den största utmaningen
för den unga kyrkan att veta hur man ska fungera i sitt unika sammanhang.
”Vi arbetar under förföljelse, förkastade av
samhället. Vi har ingen modell att följa eller system att arbeta efter. Så vi får skapa ett system för
administration, teologi, utbildning, lärjungaträning
och predikan. Allt är upp till oss själva.”

En annan värld
En annan utmaning för kyrkan i Nordafrika är
att nästan alla medlemmar kommer från en
muslimsk bakgrund. Begreppet ”kyrka” är helt
nytt för dem och inte lätt att förstå.
”I den muslimska världen är människorna
hemmastadda med moskén. Det är dit man går
för att be och fullgöra sina religiösa plikter. Med
den bakgrunden kommer konvertiterna till kyrkan. Den är bara en plats där man ber sina obligatoriska
böner.
Det gör det svårt för
människor att överlåta sig till en församling,” säger Mustapha
och fortsätter: ”De förstår inte att de är en
del av Kyrkan och att
Kyrkan handlar om människor, medlemmar, om
tjänst, om att ge och att inte bara ta emot.”
De nykristnas muslimska bakgrund påverkar
också deras attityd till Bibeln. De ser på den på
samma sätt som på Koranen: Som en bok med
religiösa lagar och inte som en bok som man ska
ha en relation till.
”Inom islam handlar det inte så mycket om
att upptäcka vad Gud vill med ditt dagliga liv,” förklarar Mustapha. ”Men du måste ha en relation

till Bibeln för att den ska förvandla ditt liv. Att ta
till sig Guds ord innebär inte bara att lyssna eller
lägga Bibeln under kudden innan man ska sova.
Du måste vara införstådd med Guds ord och ha
en verklig relation till det.”
Stötta den unga kyrkan
Kyrkan i Tunisien kämpar med utmaningen att
vara kyrka i sitt sammanhang. Liknande utmaningar möter kyrkorna i Algeriet och Marocko.
Open Doors stöttar den unga kyrkan
i Nordafrika, eftersom vi vet hur viktig
Bibeln är för den som
tror. Vi delar ut biblar
och kristen litteratur
till så många församlingar vi kan. Vi erbjuder lärjungaträning, där
deltagarna motiveras att läsa och studera Bibeln.
Mustapha avslutade nyligen en utbildning
som Open Doors erbjöd kyrkoledare från Nordafrika.
“Undervisningen var verkligen fantastisk.
Vi behöver förebilder som kan inspirera oss. Vi
behöver ta del av andras erfarenheter, när vi ska
bygga vår egen kyrka med sin egen identitet."

“VI HAR INGEN MODELL ATT
FÖLJA ELLER SYSTEM ATT
ARBETA EFTER.”

*Av säkerhetsskäl har namnet ändrats
www.open-doors.se
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ation

I KONTAKT
MED GUD

Kyrkan är väldigt ny i större delen av
Nordafrika. På 70- och 80-talet växte
antalet kristna med muslimsk bakgrund i Tunisien, för första gången i
modern tid. I dag kämpar dessa konvertiter med att lära sina barn om den
kristna tron och att få den andra generationens kristna att förankras i sin
Gudstro och i församlingen.
Hur ska jag lära mina barn om den
kristna tron och få dem att hålla fast
vid den som vuxna? Hur ska jag uppmuntra dem till en personlig relation med Gud? Det är frågor som alla
kristna föräldrar brottas med. Denna
utmaning är inte begränsad till vissa
kulturer, utan är aktuell i både Sverige
och Nordafrika.
29-åriga Nabiha* från Tunisien tillhör andra generationens kristna. Hon
växte upp med en muslimsk pappa
och en kristen mamma. Hon vet allt
om de utmaningar det innebär att växa
upp i ett land där kyrkan är ung och
marginaliserad.
I dag arbetar hon med att nå den
andra generationens kristna i Tunisien, som har vuxit upp i en islamsk
miljö.
Två religioner under samma tak
“Min mamma blev kristen innan jag
föddes, när hon var 19 år gammal. Hon
tillhör den första gruppen tunisier som
konverterade och blev kristna. Min
pappa har inte konverterat, han är
fortfarande muslim, men han tar inte
den muslimska religionen på allvar”,
berättar Nabiha.

www.open-doors.se
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Tema - Nordafrika

“Min mamma gav oss syskon friheten att välja, hon tvingade aldrig på oss sin tro. Hon delade sin tro med oss, både med ord men
framför allt genom sitt sätt att leva. Vi fick följa med henne till
kyrkan, men det var inte ett krav.”
Hemma fick Nabiha höra både Bibelns och Koranens budskap. Men utanför hemmet, i skolan och samhället i stort, fick
hon bara höra om islam.
”Att ha två föräldrar med olika religioner är bara det en stor
utmaning. Även om min pappa inte är en strikt muslim så hade
han känslan av att vi, som hans barn, gick fel väg och att vi skulle
gå vilse. Det ledde ibland till ett motsägelsefullt beteende. Ena
året lät han oss följa med till kyrkans ungdomsläger, det andra
vägrade han låta oss göra det”, berättar hon.
Ett problem som hon kan se i den tunisiska kyrkan i dag är att många av den andra generationens
kristna har varit tvungna att gå igenom sin tonårstid som två olika personer. Både hemma och i kyrkan kan de leva ut sin tro, men utanför kyrkan är de
precis som majoriteten. En del kanske till och med
säger att de är muslimer.
Att uppfostra dina barn till den kristna tron
När kristna barn blir tonåringar uppstår en ny
utmaning för många kristna föräldrar, som då
vill hitta en ungdomsverksamhet där barnen
kan växa i sin tro. Nabiha och hennes mamma
ställdes inför samma utmaning, men på ett mer
påtagligt sätt eftersom de kristna i Tunisien är
så få.
“Fram till att jag var 12 år var det här med
att leva i ett hem som både var kristet och muslimskt inte något som förvirrade mig. Men
ungefär vid den åldern tänkte jag plötsligt: ’Oj,
jag är annorlunda.’ Jag hade många frågor. Det
som var bra var att jag under denna kritiska
period kunde gå med i en kristen ungdomsgrupp med andra kristna i ungefär samma ålder. Det hjälpte
mycket”, berättar Nabiha och fortsätter:
“Det var så bra att få veta att andra upplevde samma
sak och hade samma frågor. Jag var inte ensam. Min motivation till att betjäna kristna ungdomar kommer från den
underbara tid jag hade i den gruppen. Den hade en enorm
betydelse för hur jag växte i tron.”
Antalet tonåringar eller unga vuxna med en eller två
kristna föräldrar är inte stort i Tunisen. I Nabihas församling finns det bara två unga flickor och två pojkar. Enligt
Nabiha har många ungdomar lämnat kyrkan, inte för att
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konvertera till islam men till att inte
tillhöra någon religion alls, eftersom
de inte har fått någon undervisning
om lärjungaskap.
“Många kristna föräldrar är inte
medvetna om hur viktigt det är att
uppfostra sina barn på ett kristet
sätt och att ge vidare sitt kristna liv
till sina barn”, säger Nabiha.
Behöver ett gott exempel
Eftersom det är brist på satsningar
för kristna ungdomar i Tunisien,
har Nabiha och hennes mamma
tagit rollen som ledare och arrangerar aktiviteter för ungdomar. Under
fyra års tid har de, med stöd från kyrkan i
Tunisien, organiserat ungdomsläger. Med
dessa läger försöker Nabiha och hennes
mamma att förbättra relationen mellan
andra generationens kristna och deras
föräldrar.
“Om föräldrarna inte tar vid efter det vi
har påbörjat under lägret kommer det att
ha negativ inverkan på ungdomarnas tro.
Föräldrarna måste bli medvetna om detta. För
några av dem kommer det att vara svårt, eftersom de själva inte är mogna i sin tro”, berättar
Nabiha.
Lärjungaträning är den tunisiska kyrkans
största behov, menar hon.
“Tunisiska kristna behöver enskild lärjungaskapsträning, som kan leda till en personlig
relation med Gud. Utbildningsnivån för kristna
ungdomar i Tunisien är låg jämfört
med kristna ungdomar i Egypten.
Ungdomarna behöver ett gott kristet
exempel att kunna följa. Du kan läsa
vad du vill, gå på alla konferenser, gå
till en kyrka, men en kristen behöver en personlig relation med Gud.”
*Av säkerhetsskäl har namnet ändrats

www.open-doors.se
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1

Bibeln

Bibeln är Guds levande ord. Det är inte en
lagbok utan en bok som du relaterar till och
interagerar med.

2

Motstånd från vänner och familj

3

Många muslimer som blir kristna utesluts
från sina familjer eller möter hat från sin
omgivning på grund av sin tro på Jesus.
Men de ska inte behöva stå ensamma. Som
kristna måste vi visa dem kärlek och välkomna dem som syskon i Kristus.

Kyrkan

För många kristna med muslimsk bakgrund
är församlingen något helt nytt. Som Mustapha säger: ”Att vara medlem i en församling
innebär att engagera sig i människor, medlemmar, ledningen, att ge och inte bara ta
emot. Det är inte en plats för religiösa förpliktelser utan gemenskap i Kristus, där vi går tillsammans och delar livet med varandra”.

5

Brist på ledarskap

Många kristna med muslimsk bakgrund
har ett stort behov av vägledning. De behöver en pastor eller kristen ledare som
svarar på frågor och lär dem om församlingslivet och hur man ska integreras i en
kyrka. Varje kyrka och varje kristen har
ett ansvar att välkomna och undervisa
nykristna om Jesus.
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4

Hemlig tro

Hur stora konsekvenserna blir av att konvertera från islam till kristendom beror på
i vilket land du bor. I vissa islamiska länder döljer människor sin tro för att inte
uteslutas från samhället eller förlora sina
jobb. Andra döljer sin tro för att överleva.
Vissa tar sin tillflykt till andra länder för
att kunna följa Gud i frihet.

UTMANINGAR

FÖR EN KRISTEN KONVERTIT
MED MUSLIMSK BAKGRUND

www.open-doors.se
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WORLD WATCH

NYHETER
EGYPTEN: IS är ”kristendomens största predikant”
Genom att ha dödat hundratals kristna i Mellanöstern har
Islamiska Staten förvånansvärt nog stärkt kyrkan och varit
"den största predikanten för
kristendomen i världen”, menar
en egyptisk biskop.
Biskop Stephen av Beba och
Fashn talade under en minnesgudstjänst för den mördade
koptiska prästen Samaan Sheheda.
”Martyrskap har alltid gett
kraft och styrka till den koptiska
kyrkan och till kristendomen
under historien”, sa biskopen

under gudstjänsten, enligt
nyhetssidan Copts United.
Prästen Samaan Sheheda,
45 år, höggs till döds den 12
oktober, av 19-årige Ahmad
Saeed Ibrahim al-Sonbati, som
senare dömdes för mord.
I attacken mot den koptisk ortodoxa katedralen Sankt
Markus i december förra året,
var Samir Abdos barnbarn
Maggie en av dem som dödades. Totalt dödades mellan
25-30 personer – mest kvinnor
och barn. Maggis mamma blev
också svårt skadad.

I en intervju med BBC säger
Abdo att han, på grund av sin
kristna tro, förlåtit gärningsmännen och att han numera går
i kyrkan flera gånger i veckan
i stället för bara en gång: ”Efter
attacken är vi starkare”.
Det senaste året har en dödlig våldsvåg riktats mot kopter
i Egypten. I februari svor IS på
att de skulle ”utrota kopterna”,
och i november skrevs det i
propaganda från IS: ”Kopterna,
som utgör 10 procent av befolkningen, måste attackeras ... och
deras kyrkor måste sprängas.”

KIRGIZISTAN: Kidnappning och tvångsäktenskap
fortfarande vanligt
Varje år kidnappas tusentals
kirgiziska kvinnor och tvingas
att gifta sig. Detta sker trots att
traditionen ”brudkidnappning”
kriminaliserades 2013, rapporterar Asia News.
I vissa fall samtycker de
unga kvinnorna till bröllopet,
men vanligtvis kidnappas de
mot sin vilja.
Många anser att detta är en
del av den kirgiziska kulturen.
Sedan lagen, som förbjuder traditionen, infördes 2013 har kidnappningarna minskat i antal,
men fortfarande kidnappas
varje år tusentals kvinnor. Innan
lagen trädde i kraft kidnappades
nästan 12 000 kvinnor om året.
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Speciellt kvinnliga kristna konvertiter med muslimsk bakgrund, riskerar att kidnappas
av sin muslimska familj, uppger World Watch Research.
Brudkidnappningstraditionen
”Ala kachuu” används sedan för
att hindra dem att träffa sina
kristna vänner och tvinga dem
tillbaka till islam.
Trots att de kidnappade
kvinnliga konvertiterna bara
är en bråkdel av totala antalet
kidnappade kvinnor, är deras
fall sannolikt mycket mer våldsamma än de andra fallen. Det
slutliga målet är trots allt att få
dem att ge upp sin kristna tro.

World Watch Nyheter

Det sekulära Nepal kommer att bli mer och mer fientligt inställt mot religiösa minoriteter. Landets kristna
måste vara vaksamma.

- Rolf Zeegers, förföljelseanalytiker

NEPAL: Religionsfriheten begränsas i ny lag
Nepals president, Bidhya Devi
Bhandari, har undertecknat en
lag som stärker hinduismens
ställning i landet. Ungefär 80
procent av befolkningen är hinduer. Den nya lagen begränsar
möjligheten att konvertera och
skärper lagstiftningen när det
gäller hädelse.
Enligt en nepalesisk kristen hemsida står det i den nya
lagen: ”Ingen bör omvända
en person från en religion till
en annan, eller bekänna sin

egen tro och religion i avsikt
att använda detta som attraktionsmedel. Inte heller bör
man störa tro och religion hos
etniska grupper eller i samhället, som har praktiserats sedan
urminnes tid.”
Den som bryter mot lagen
riskerar böter och upp till fem
års fängelse.
När hinduiska Nepal blev
en sekulär stat 2008, upplevde kristna i landet en enorm
ökning av frihet. Sedan dess

har antalet kristna tredubblats,
något som inte uppskattats av
radikala hinduer.
”Naturligtvis är det fortfarande för tidigt att se effekterna av dessa begränsningar,
men det kan knappast förnekas att det sekulära Nepal kommer att bli mer och mer fientligt
inställt mot religiösa minoriteter. Landets kristna måste vara
vaksamma”, säger Rolf Zeegers,
förföljelseanalytiker vid World
Watch Resarch.

INDIEN: 10 kyrkor har tvingats stänga
Tio protestantiska kyrkor i delstaten Tamil Nadu i södra Indien
har beordrats att upphöra med
sina gudstjänster. Hinduiska
nationalister i delstaten vill att
ytterligare 20 kyrkor ska stängas,
då de menar att församlingarna
inte har godkänts av myndigheterna.
I en av de stängda församlingarna avbröts ett bönemöte i
kyrkan av statliga tjänstemän.
Tjänstemännen filmade och
fotograferade deltagarna och
befallde sedan att de skulle
avbryta mötet. De uppmanade
församlingen att söka tillstånd
hos myndigheterna innan de
kan be tillsammans igen.
”Det är en välplanerad konspiration mot det kristna samhället.

De hinduiska extremisterna
vet att det inte är lätt att ansöka
om tillstånd … Att få ett godkännande kan ta flera år”, säger den
lokala pingstförsamlingens pastor Johnson Sathayanathan till
Asia News.
Sathayanathan uppger också
att de nedstängda kyrkorna har
funnits i flera år, utan att några
klagomål riktats mot dem.
I oktober anmälde en grupp
lokala kristna situationen för
polisen och begärde skydd och
tillåtelse att få fortsätta sina
gudstjänster, men ingen uppföljning på deras anmälan har
gjorts. En annan delegation träffade den lokala ministern för att
diskutera frågan, men återigen
utan gensvar.

www.open-doors.se
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med ett annorlunda syfte
Förmedla kärlek och hopp till kristna som förföljs för
sin tro: Res med Open Doors!
Varje år arrangerar vi flera resor till länder där kristna
förföljs för sin tro på Jesus. Vi besöker kristna för att
uppmuntra och stärka dem, och framför allt för att visa
att de inte är ensamma eller bortglömda.
Vi hoppas också att du som resenär ska bli utmanad i
din vandring med Jesus. Res med oss och
få minnen för livet!

Beställ vår resekatalog
och läs mer om de
resor vi arrangerar:
E-post:
resor@od.org
Hemsida:
www.open-doors.se/resor
Telefon:
019-31 05 00

Res med oss till Indien
Följ med på en resa till detta vackra land. Under våren arrangerar vi
en oförglömlig resa till Indien, som med sina 1,3 miljarder invånare
är världens folkrikaste demokrati.
Religiös nationalism växer sig starkare i landet och pressen mot de
kristna ökar. Flera delstater har infört förbud mot att konvertera.
Kontakta oss för mer information på resor@od.org

14

Open Doors | Nr. 1 | januari 2018

SNART
LANSERAR
VI VÅR NYA
HEMSIDA…
I början av januari lanserar vi äntligen en ny och mer användarvänlig hemsida.
– Plattformen för den gamla sidan stängs ner under 2018, så vi
har varit tvungna att ta fram en ny, säger Beatrice Shoemaker,
projektansvarig för den nya hemsidan.
Under de senaste månaderna har vi arbetat med att uppdatera
texter, samt arbeta fram en modernare och stilrenare layout.
– Vi ser fram emot de nya möjligheterna vi får med den nya plattformen. Sidan blir mer användarvänlig och lättare för oss på kontoret att uppdatera. Vi har försökt utarbeta en struktur som gör
det lättare för användaren att hitta vad de letar efter, säger Beatrice Shoemaker.

Hemsidan kommer att ha samma
adress som tidigare:

www.open-doors.se
www.open-doors.se
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Nedräkningen har börjat… Den 10 januari lanserar vi vår senaste rapport som kartlägger de 50 länder
där förföljelsen mot kristna är som störst.
Utöver kartläggningen av de länder där förföljelsen mot kristna är som störst, hjälper rapporten oss
också att se trender i förföljelsen: Var blir det värre? Blir situationen bättre för kristna i något land?
Vilka länder ser ut att öka förtrycket mot kristna i framtiden? Ökar förföljelsen för att antalet kristna
konvertiter ökar?

Missa inte lanseringen! Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter för att få reda på
mer. Eller läs allt om World Watch List 2018 på vår hemsida: www.open-doors.se

facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/OpenDoorsSE
youtube.com/opendoorssverige

