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LEDARE

Voodoo i Europa
Nigerianer dominerar stort bland de ekonomiska migranter som lämnat Afrika för att söka lyckan i Europa.
Av dessa kommer inte mindre än 90 % från delstaten
Edo i södra Nigeria. I centralorten Benin City har migrationen blivit en stor affärsverksamhet. FN-organet
IOM uppskattar att en bra bit över 10 000 kvinnor lämnar delstaten varje år. De flesta hamnar i prostitution
och i stort sett alla anländer till Europa med skulder
på flera hundra tusen kronor som tar flera år att betala
tillbaka.
I Edo dominerar folktron juju, som är en lokal variant av voodoo. Människosmugglarna använder religionen för att få en hållhake på kvinnorna som reser
till Europa så att de inte rymmer eller slutar betala sin
skuld. Innan avresa svärs en ed hos juju-prästen. Ritualen innebär att kvinnan lämnar ifrån sig blod, nagelbitar och könshår som sparas i en magisk behållare.
Lever inte kvinnan upp till avtalet är övertygelsen att
hon antingen dör eller blir galen. Rädslan för konsekvenserna av den onda magin håller henne i ett starkt
grepp.
Benin är även namnet på ett över två tusen år gammalt kungarike i regionen. Förra året överraskade
Kung Oban hela befolkningen med att kalla till sig landets samtliga juju-präster för en storslagen ritual. Eftersom kung Oban är Västafrikas högst respekterade
auktoritet inom juju, blev det en chock när han deklarerade en upplösning av alla tusentals eder som svurits i anslutning till människosmugglingen. Dessutom
förbjöd han alla liknande besvärjelser för all framtid
och en dödsdom över dem som trotsar förbudet. Ingen tvekar på denna utfästelse, då Obans besvärjelser
trumfar alla andras.
Allt detta illustrerar att vårt västerländska samhälle numera huserar företeelser som vi varken ser eller
förstår. Den visar också att voodoo och andra liknande
trosföreställningar idag finns i vår omedelbara närhet.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Sången
drog Berhane
till Jesus

Det hela började med en sång, som på ett enkelt sätt
återgav ett bibelord. Tonårstjejen Berhane* befann
sig i sin morbrors hus. Hon var sjuk och kunde inte
gå i skolan, och den ständiga sången från de kristna i
huset bredvid höll på att få henne att börja ”klättra på
väggarna”. Men till slut var det just den sången som
trängde genom mörkret i hennes själ.

FAKTA:
WAQAFETA (WAAQEFFANNAA)
Waaqeffannaa är en traditionell religion som
främst utövas av oromofolket i Etiopien.
Waqafeta syftar på en person som tror på
Waaqeffannaas gud som kallas Waaqaa.
Guden har budbärare och ceremoniledare.
Man tillber vanligtvis på en bergstopp, på en
sluttning, under stora träd eller intill vatten.
Efterföljarna tror på ett gudaväsen och är
inte animister (som tror att gud bor i föremål
i naturen) eller polyteister och tillber inte förfäderna.
Många bland oromofolket praktiserar denna traditionella
religion parallellt med islam eller kristendom.
En av Open Doors medarbetare förklarar: Majoriteten av
befolkningen är antingen muslimer eller kristna, men i vissa
delar av landet utövas fortfarande traditionella religioner.
De som bor i dessa områden förväntas att delta i en bys
religiösa och kulturella riter. Att vägra leder ofta till förvisning.
Men även bland kristna och muslimer är det vanligt med svart
magi, till exempel tillägnas ofta nyfödda barn den lokale
trollkarlen.
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Berhane växte upp som ett av sju syskon i en familj i
sydvästra Etiopien. Familjemedlemmarna var hängivna waqafeta – dyrkare av guden Waaqaa och tjänade
gudens budbärare som kallas kalicha.
Under uppväxten ägnade Berhane all fritid åt att
betjäna familjens kalicha, passade upp och skötte hushållssysslor och deltog regelbundet i tillbedjan. Detta
tog nästan all hennes kraft och skolarbetet blev lidande. Hon fick återkommande otäcka mardrömmar om
andar som lovade att skada henne. Ständig huvudvärk
höll henne borta från skolan under utdragna perioder.
Berhanes kalicha kunde inte bota henne från huvudvärken. I stället hänvisades hon till en annan kalicha, som lät henne genomgå en farlig ceremoni. Han
täckte över henne med tjocka lakan och fyllde rummet
med rök.
– Ingen luft fick tränga in. Och jag kunde inte komma ut. När jag skrek på hjälp, sa kalichan till min
mamma att det var demonen som hade hetsat upp mig.
Men det var jag som skrek för att jag inte kunde andas,
berättar Berhane.
GRANNARNAS SÅNG TRÄNGDE IGENOM
Efter den händelsen började Berhane tvivla allt oftare
på Waaqaa och frågade sig själv varför han inte kunde
bota henne. Samtidigt konfronterades hon av orden i
den kristna sången från grannen bredvid hennes morbrors hus:
”Allt har du gjort för mig! Allt har du gjort för mig!
Vad kan jag ge tillbaka till dig för allt gott du har gjort
för mig? Vad kan jag ge tillbaka till dig?”
Berhane var fortfarande sjuk och skickades till
ännu en kalicha för behandling. Han kunde inte heller
bota henne. Nu kunde hon inte längre stå emot sina
tvivel på kalichans kraft. Fastän hon var omedveten
om det, arbetade den helige Ande i hennes liv. En dag
när hon deltog i tillbedjan i kalichans hus hände något
mycket oväntat.
– Under ceremonin skulle vi bära på gräsknippen,
gå nio varv runt något som kallades för en turbi och
sjunga medan kalichan slog på en trumma.
Men i stället för de vanliga orden av beundran för
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FAMILJEN BRÖT KONTAKTEN
Berhane blev förvirrad och stressad av allt detta. Till
slut kom hon att tänka på en kristen flicka i skolan,
som hon alltid hade varit ganska ovänlig mot.
– Jag sökte upp henne och berättade att jag
vill följa Kristus. När hon
hade förvissat sig om att
jag menade allvar, tog hon
med mig till kyrkan. Efter gudstjänsten gick jag
till min morbrors kristna
grannar och tog emot Jesus
genom dem.
När hennes föräldrar
fick reda på detta blev de
chockade och mycket arga.
De sa åt henne att lämna hemmet. Berhane fick en tillflyktsort hos sin kristna vän från skolan och gick in i
en av de ensammaste perioderna i sitt liv. Under sex år
fick hon inte komma i närheten av sin familj. De betraktade henne som oren.
Det krävdes extra mycket nåd från Gud, för att
Berhane skulle klara av att leva utstött från hemmet
i ett traditionellt stamsamhälle där allt handlar om
gruppen. Hon fann skydd och säkerhet hos en kristen
familj, där hon arbetade som barnflicka för mat och
husrum.

lek till honom. Så småningom blev hon evangelist, och
hon var fast besluten att inte låta saknaden efter familjen hindra hennes tjänst.
– Att tjäna Waaqaa leder människor vilse. De lever
under svår stress, och många av dem kommer aldrig
att möta någon som kan berätta för dem om Jesus. Vi
kan inte låta dem bli kvar där ute. Jag vill gå och hämta
dem.
Hon medger att det är ett farligt arbete. Berhane går
till platser dit ingen annan vågar gå, men hennes mod
och uthållighet har inte varit förgäves. Bland annat
har hon hjälpt till att plantera nio församlingar.
– På en av de svåraste platser jag någonsin har varit på har Gud utfört ett mirakel. Där finns nu en stor
kyrka.
Gud har även gjort ett
arbete i hennes familj. Runt
100 medlemmar av hennes
stora släkt har kommit till
tro på Kristus, däribland
hennes mamma. Hennes
morbror, som under decennier led av mentala problem, blev helad och deltar
nu i arbetet tillsammans
med henne.
– De släktingar som en
gång jagade iväg mig, som vanärade mig offentligt och
frågade mina föräldrar varför de lät mig komma in i
sitt hus, har alla tagit emot Jesus.
Hon är fast besluten att fortsätta arbetet, men ber
ivrigt om fler arbetare som kan bistå henne i det viktiga uppdraget.
– Evangeliet kan inte ges vidare av bara en person.
Arbetet är för stort för mig ensam. Jag arbetar till långt
in på nätterna. Be att Gud ska ge
oss allt vi behöver för att fullgöra
den här uppgiften.

”ATT TJÄNA WAAQAA LEDER MÄNNISKOR VILSE”
Med tiden försvann Berhanes hälsoproblem. Ju mer
hon lärde sig om Kristus, desto större blev hennes kär-

* Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

kalichan sjöng Berhane från den kristna sång som hon
på alla sätt hade försökt att undkomma:
”Allt har du gjort för mig! Allt har du gjort för mig!
Vad kan jag ge tillbaka till dig för allt gott du har gjort
för mig? Vad kan jag ge tillbaka till dig?”
Till sin förskräckelse insåg hon att hon hade sjungit
ut orden högt. Berhane bad till och med kalichan att
han skulle försöka att bryta ”förtrollningen” – men
han misslyckades. Sångstrofen lämnade henne inte.

”PÅ EN AV DE SVÅRASTE
PLATSER JAG VARIT PÅ HAR
GUD UTFÖRT ETT MIRAKEL.
DÄR FINNS NU EN
STOR KYRKA.”

WWW.OPEN-DOORS.SE
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VAD VI BÖR VETA

OM AFRIKANSKA TRADITIONELLA RELIGIONER
OCH HUR DE PÅVERKAR KRISTNA
Afrikanska traditionella religioner (ATR) utgör en mångfald av etniska grupper, språk,
kulturer och världsuppfattningar. Termen används i plural, därför att det finns
över tusen olika afrikanska folk med sina egna religiösa system. Det finns
dock några gemensamma nämnare som den som vill förstå förföljelse
kopplat till ATR behöver känna till.

ATR HANDLAR MER OM RITUALER
OCH CEREMONIER ÄN LÄROR
I motsats till kristendom och islam har ATR för det mesta
inga nedtecknade skrifter, utan muntliga källor för vidare
skapelsemyter, gudaväsens närvaro, vördnad för förfäder
och spådomar. Varje samhälle och etnisk grupp har sina
egna religiösa föremål och platser, en del är tillverkade
medan andra finns i naturen. Primära övergångsriter är
födelse, pubertet, giftermål, ålderdom och död.

KONST ÄR EN CENTRAL DEL AV
TRADITIONELLA RELIGIÖSA UTTRYCK
Afrikanska konstnärer skapar symboler för traditionell religion
som uttrycker kraften hos deras gud, halvgudar, förfäder
och andar. Medan ATR-utövare generellt är bekanta med
symbolerna så är det vanligtvis endast ett fåtal individer som
kan tolka vad de betyder.

SAMHÄLLET ÄR VIKTIGARE ÄN INDIVIDEN
I ATR är samhället och grupptillhörigheten den viktigaste
delen i någons liv. ”Individen existerar bara inom
samhället och att hamna utanför det kan vara ett öde
värre än döden,” skriver Jacob K. Olupona. Gruppens
moral är ofta strikt och familjemedlemmar måste infoga
sig i specifika roller, privilegier och rättigheter. Hela
samhället förväntas delta i de religiösa uppgifterna. Att
bryta mot lagar anses förolämpa förfäderna.
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FÖRFÄDER SPELAR EN VIKTIG ROLL
Förfäder är de äldre som har avlidit. De anses vara
en naturlig del i vardagen hos sina ättlingar och ses
fortfarande som en medlem i familjen, samhället,
klanen och släkten. Odödlighet handlar om att bli
ihågkommen efter sin död, vilket man säkrast blir
genom att skaffa många barn.

DET FINNS INGEN KLAR AVGRÄNSNING MELLAN
DE FYSISKA OCH ANDLIGA SFÄRERNA
Inom ATR gör man ingen tydlig avgränsning mellan den
synliga och den osynliga världen. Anhängare har ofta en
tro på ett överlägset väsen som får hjälp av mindre gudar.
Även om alla anses kunna tala med andar, så tror man ofta
att präster, profeter, shamaner och medicinmän har en direkt
kontakt och kan agera mellanhänder.

TRADITIONELLA RELIGIONER FINNS
PÅ MÅNGA PLATSER I VÄRLDEN
Den transatlantiska slavhandeln spred
Afrikainspirerade traditioner till Karibien, USA
och Storbritannien. Många icke-afrikaner har
konverterat till olika religioner inom ATR och
utövare reser till Afrika på pilgrimsresor. På
grund av religionsblandning mellan både
kristendom och islam är det exakta antalet
anhängare svårt att få fram.

I Apostlagärningarna 13 och 16 stötte apostlarna ihop
med magiker och spåmän. Det är likadant idag. Kristna förväntas följa med i religiösa och kulturella riter
i samhället och måste då göra ett val. De kan antingen följa ”familjetraditioner” för att behålla lugnet och
sina rättigheter, eller så kan de
välja Kristus och i och med det
möta förföljelse.
Foto: Afrikit / nitell / ramalholore / Noah-Finn / 3dman_eu PixaBay.com
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En förutbestämd

omvändelse
Pierre föddes i en liten by i norra delen av Centralafrikanska republiken (CAR). Som son till guden
Dakwes överstepräst, var Pierre förutbestämd att
följa i sin fars fotspår. Men Herren hade andra planer
för Pierre.
Pierre plockar upp tre pinnar: en kort, en lång och en
medellång. Han lägger dem vid sina fötter och börjar
berätta:
– I november varje år samlas människor i min by
till ett stort möte inför guden Dakwe, som bor i en kalebass.
I samband med mötet hålls vart tredje år även något som kallas för ”Den stora ceremonin”. Under den
anses Dakwe välja några unga män som ska arbeta för
honom. För 40 år sedan blev Pierre utvald.
– Prästerna förde mig till en dold plats i skogen där
de andra utvalda männen väntade på mig. De lade tre
pinnar på marken – lång, kort och medellång. Jag blev
tillsagd att plocka upp en pinne.
NÄRA ATT BLI OFFRAD TILL DAKWE
Pinnarna hade olika betydelse, något som Pierre inte
visste. Han valde den korta, som innebar att man skulle bli en dålig tjänare till Dakwe under en kort tid.
– Det blev ett vrål av misstro från männen.
Vanligtvis dödas den som plockar den korta pinnen,
som ett offer till Dakwe. Pierre misshandlades svårt,
men fick behålla livet eftersom han var son till en överstepräst.
– På grund av min fars position var jag fortfarande
tränad till att bli den nye översteprästen och hade lärt
mig mycket om den tron. Jag såg hur kraftfull Dakwe
var i svart magi.
FÖLJDE HERREN SOM TALADE
När Pierres fru blev kristen började han efter ett tag
intressera sig för hennes nya tro. Men han fortsatte
tillbe Dakwe.
– En dag blev jag sjuk och vi bad till Dakwe om hjälp
i många timmar. När de sjuka kommer till min far bru-
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kar vi be för dem, och de blir då helande. Men inte i
mitt fall, och jag frågade mig själv: Varför fungerar det
inte?
Pierre kunde inte bli botad inom sjukvården heller
och till slut blev han sängliggande mellan åren 19911993.
– Men i juni 1993 hörde jag Herren säga till mig:
”Pierre, du ska bli helad”. Dakwe helade oss och gjorde
allt för oss, men han talade inte. Jag bestämde mig för
att följa Herren som talade till mig.
BRÄNDE ALLA FÖREMÅL FÖR AVGUDAR
Pierre samtalade i flera timmar med sin pappa, översteprästen, och berättade om den Gud han hade funnit.
– Jag hade lärt mig mycket om Herren genom undervisningen i kyrkan under åren jag blandat båda religionerna. Jag uppmanade honom: ”Far, idag måste vi
bränna upp alla dessa avgudar”.
Pierres pappa blev först bestört men förklarade sedan hur mycket han litade på Pierre och hans omdöme. Pierre tog med sig allt som hade med avgudar att
göra i sin pappas rum, inklusive den stora kalebassen
där Dakwe ansågs bo, och brände allting.
– Efteråt vände sig människorna i min by emot mig.
”Vem är du att du kan bränna en så stor gud? Vi kommer att döda dig för detta”, varnade de mig. Men trots
att de försökte med alla slags ritualer för att döda mig,
var jag beskyddad. Ingenting fungerade.
Pierres pappa tog också emot Kristus. Men han var
rädd för den trolldom som byborna skulle använda
mot Pierre. Pierre svarade att den Gud som hjälpt honom att bränna alla föremål skulle vara med honom.
– Jag är ett vittnesbörd, människor känner till min
berättelse och den hjälper dem att bestämma sig för
att följa Jesus.

Se filmen om Pierre:
www.open-doors.se/pierre

På besök i

Lokpoou
Bildreportage från en by i södra Guinea där
avguden N´Ghafouyi utmanas av Kristus,
vilket inte uppskattas av alla.
BILDEN:

Christine, en av de kristna i byn.

TEMA: RITUALER OCH AVGUDADYRKAN

Här är kyrkan

inte
välkommen
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I byn Lokpoou har människor tillbett guden
N´Ghafouyi i hundratals år. När kristna började tillbe Jesus i byn slutade det med misshandel och utvisning.
För fem år sedan bestämde sig några av de kristna i Lokpoou för att starta en bönegrupp i sin
egen by, trots att byn anses vara hem för guden
N´Ghafouyi. Resten av byn kände till att den lilla församlingen startade, men de kristna valde
ändå att hålla en låg profil för att inte stöta sig
med omgivningen.
Det gick bra fram till förra året. Pastor Elie
och ett 30-tal kristna hade samlats i ett hus, när
en ung man sprang förbi på gatan utanför och
ropade: ”Stäng alla fönster och dörrar, N´Ghafouyi kommer”. Alla i byn visste vad som gällde
och stängde fönster och dörrar i väntan på att
någon ropade att ritualen var över.
Plötsligt var det en folkhop som attackerade huset. När de kristna gick ut misshandlades
männen och pastor Elie förnedrades. De kristna
uteslöts sedan under en period från byn. Först
när de bett om ursäkt och lovat att aldrig mer
”ta med Jesus in i Lokpoou” fick de återvända.
I dag har församlingen trots det börjat träffas igen i Lokpoou. Utanför vaktar andra bybor,
för att försäkra sig om
att gruppen inte tillber
Jesus.

Konsert

K
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till förmån för Open Doors

Pastor Vipin
av Jo Newhouse
Open Doors fältkommunikatör

GUD ARBETAR PÅ
FÖRUNDERLIGA SÄTT
Jag vet att den frasen är en klyscha, väl använd i kristna kretsar. Men när du reser
runt med oss i Afrika för att titta närmare
på, den ofta brutala, förföljelsen som kristna utsätts
för från anhängare till traditionella religioner, kommer du sannolikt att upptäcka att frasen stämmer
med verkligheten.
Guds förunderlighet utmärker sig genom hur den
Helige Ande påverkat människor att ta emot Kristus
trots att mänsklig logik talat emot det. Till exempel
genom en enkel psalm som någon sjuk person hört
under tiden den tillbett avgudar, en innerlig bön för
en irriterad make eller ett ödmjukt vittnesbörd från
en mamma till hennes son som lever i synd och som
plötsligt genomgår en förvandling.
När det kommer till att frambesvärja ritualer och
svart magi kopplat till avgudadyrkan och tillbedjan
till förfäder, så är det inte mycket som en västerlänning förstår eller ens tror på. De kristna som bor här
däremot skulle aldrig tvivla på att andarna finns och
har krafter, men de har fått insikt om att den Helige
Ande är starkare, vackrare och mer underbar är någonting annat som de tidigare upplevt. Det har fått
dem att utmana de gamla och kulturella traditionerna som omger dem, oavsett vad det kostar.
Genom våra böner och vårt stöd till dem få vi ta
del i Guds mysterium och hans rike.
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Foto: Per Johansson proCard AB

Bernt Axelsson från RPG Östernärke och Lars Mörlid.

I påskas anordnade RPG Östernärke en välgörenhetskonsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall i
Stora Mellösa Baptistkyrka, där insamlingen gick
till Open Doors.
– I stort sett en gång per år brukar vi ha en större
konsert, utöver våra månadsträffar. I våras hade vi
besök av Andreas E. som berättade väldigt intressant
om Open Doors så då bestämde vi att påskkonsertens intäkter skulle gå dit, förklarar Bernt Axelsson
från RPG Östernärke.
Hur var responsen?
– Lars Mörlid gjorde en väldigt bra information om
Open Doors under konserten och broschyrerna vi
hade gick åt nästan allihop, så det gick bra. Det var
en fin kväll, cirka 140 personer kom och lyssnade.
Tack RPG Östernärke, Lars Mörlid och Peter Sandwall för er insats för den förföljda kyrkan!

VILL DU GÖRA NÅGOT LIKNANDE OCH
BEHÖVER INFORMATIONSBROSCHYRER?
Hör av dig till oss på e-post:
sweden@od.org eller ring: 019-31 05 00.

Exempel på

ritualer för änkor
GBADJIJI-SAMHÄLLET
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Leonie vägrade
änkeritualer
trakasserades av sin svägerska

I kulturer där afrikanska traditionella religioner har
starkt inflytande förväntas änkorna ofta delta i speciella riter i samband med sin mans död, oavsett vad
de själva har för tro. Kristna Leonie accepterade inte
traditionerna när hennes man dog. Det kostade henne relationen till sina svärföräldrar och därmed även
hennes sociala skyddsnät.
För två år sedan dog Leonies man, Aimé Kombaneya
som var pastor i Bangassou i östra Centralafrikanska
republiken. Kvar stod Leonie, ensam med parets fem
barn och ett sjätte på väg.
– Jag bestämde mig för att återvända till min mans
by Ngarakpa på vägen till Bema. Jag rakade inte mitt
hår som änkor måste göra, men jag flätade det. Jag
klädde mig också normalt, inte i kläder för sörjande.
Leonie beskriver ankomsten till sin mans familj
som katastrofal. Hennes svägerska fördömde omedelbart Leonie för att hon inte hade hållit sig till Yakoma-stammens ritualer för änkor.
Eftersom Leonies mans familj en gång hade betalat
en hemgift för henne var de nu skyldiga att försörja
henne till dess att hon hade badat ett rituellt bad och
gift sig med sin mans yngre bror. I Leonies fall fanns
det ingen yngre bror, så i stället skulle hon få gifta sig
med sin mans brorson.
– När jag sa till min svägerska att jag inte kunde gifta mig med hennes son, garanterade hon att göra mitt
liv till ett helvete, berättar Leonie och fortsätter:
– Som kristna tror vi inte att dessa ritualer är bibliska, så jag kan helt enkelt inte godta dem.
Situationen blev ohållbar och Leonie och barnen, 1,5
till 12 år, återvände till Bangassou i maj 2018. Den lokala kyrkan hyrde ett hus till henne, och för att försörja
sig började Leonie sälja brasved och tvål.
– Jag tackar Gud för att han använder kyrkan för att
stödja mig. Om de inte hade funnits, var skulle jag då
ha varit idag? säger Leonie.

Änkor nekas mat, vatten, bekväma kläder och kontakt med omvärlden under en tid. När tiden är inne, som hennes övervakare
har bestämt, och en ny man har föreslagits, planeras det rituella
badet. Svärföräldrarna betalar en hemgift, innan ritualen börjar.
De tar med änkan till ett vattendrag tidigt i gryningen, där hon
sänks ner och tvättas. Därefter förs hon till sin nye makes hem.
Vägrar änkan anses hon kunna drabbas av evig dårskap.

YAKA-FOLKET
KONGO
Den döde mannens familj träffas för att organisera begravningen. Änkan får klä sig i det som grannarna eller hennes egen
familj ger henne. Hon måste raka av sitt hår och man pepprar
hennes ögon så att hon alltid gråter. Efter en bestämd tid tvättas hon i floden så att hon inte ska bli änka igen efter att hon
har gift om sig. Ibland anses änkan vara en häxa och deltar inte
i sin mans begravning. Hon måste gifta sig med sin mans bror,
även om denne är gift eller har fördrivits. Om hon vägrar kan
det medföra hot från hennes svärföräldrar och att de tar hennes
tillhörigheter.

MOUDANG-FOLKET
TCHAD
Änkan får en liten matta som hon ska vara på i tre månader. Hon
får inte prata med någon utom sin övervakare. När tiden har
gått tar hennes nye man av henne de speciella sorgkläderna,
sedan följer en ceremoni och änkan förs till sin nye man. Om
hon skulle vägra tas allt, inklusive barnen, ifrån henne och hon
skickas iväg. Om änkan är kristen ingriper vanligtvis pastorn och
förespråkar att kvinnan ska få stanna i hemmet med sina barn,
där hon och hennes förre man bodde. Det leder ofta till att svärföräldrarna kräver att pastorn i så fall ska återbetala hemgiften.

YAKOMA-STAMMEN
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Efter ett år som änka betalar hon eller hennes familj en summa
pengar som fastställts av den dödes äldre syster eller faster.
Dessa familjemedlemmar leder sedan änkan till ett rituellt bad
i floden tidigt en morgon. De tar av henne sorgkläderna, som
hon har haft på sig hela året, och häller vatten över änkan tre
gånger innan de tvättar henne. De vänder änkans ansikte mot
öst och väst, innan hon återvänder till sin nya man så att det
”normala” livet kan återupptas.
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TEMA: RITUALER OCH AVGUDADYRKAN

Han följer

I SINA MODIGA FÖRFÄDERS FOTSPÅR

År 1974 publicerade New York Times en artikel om
”Yondo” – en rit i Tchad som gör pojkar till män.
Bland annat berättades det om brutala mord på pastorer som hade vägrat att delta i riterna. I dag, 45 år
senare, följer 19-årige Alfred i sina modiga förfäders
fotspår.
I artikeln från 1970-talet beskriver journalisten Henry
Kamm prygling, ärrbildning, sexuella kränkningar
och droger.
”Fastän Yondo är en hemlig rit och ingenting av
innehållet får komma ut, vet man tillräckligt mycket
för att de som vet att de kan bli kallade blir fullkomligt
skräckslagna”, skrev han i artikeln.
Henry Kamm fortsätter sedan att rapportera brutala mord av flera protestantiska pastorer, som vägrat att
delta i riten därför att de ansåg att det var emot deras
tro. Än i dag, nästan ett halvt sekel senare, fortsätter
Yondo och andra invigningsritualer förorsaka lidande
för kristna som vägrar delta. En av dem är Alfred.
BLEV KRISTEN I SÖNDAGSSKOLAN
Alfred är 19 år gammal och kommer från södra Tchad.
När han var i åttaårsåldern gick han igenom en invigningsritual som alla pojkar i hans samhälle förväntas
att gå igenom för att de ska bli män. De som vägrar
betraktas som förrädare.
Senare i sitt unga liv lärde Alfred känna Kristus i
söndagsskolan i den lokala kyrkan och han gav sitt liv
till Herren. När han blev 18 år stötte han på ett dilemma. Familjemedlemmar pressade på att han skulle bli
instruktör för andra unga pojkar som skulle gå igenom denna invigningsritual.
– Mina farbröder kallade in mig och beordrade mig
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att hjälpa dem och se till att andra pojkar kom ut i bushen. Jag berättade för dem att jag verkligen inte kunde
för att jag var kristen.
Alfred förklarade att han nu såg riten som avgudadyrkan. Ju mer farbröderna pressade på desto mer vägrade Alfred att ändra sig.
– Jag sa åt dem att jag helt enkelt inte skulle delta.
De hotade mig. Jag sa att de lika gärna kunde döda mig,
jag skulle aldrig ändra mig.
UPPMANADE ANDRA ATT SÄGA NEJ
Alfreds konflikter var inte bara med den egna familjen.
Även i församlingen fick hans ställningstagande konsekvenser.
– Som ungdomsledare i kyrkan ville jag inte att
ungdomarna att ta dåliga beslut. Med hjälp av kyrkans
ledare undervisade jag dem om problemet med invigningsriten. Vi sa också att varje kristen måste välja att
vara trogen mot Gud på ett helhjärtat sätt – det finns
inga halvmesyrer.
Många följde hans råd och vägrade ritualen. Bland
dem fanns två barn, vars föräldrar verkligen var upprörda och började hota Alfred. Deras hot blev så allvarliga så att Alfred blev tvungen att fly.
– Jag flydde med en motorcykeltaxi till ett annat område utan att någon märkte det.

LÄGER GAV HOPP
Kyrkan organiserade ett ungdomsprogram där de erbjöd boende för dem som ville undvika invigningsriten, medvetna om att ungdomarna kunde kidnappas
under denna period. Nästan 300 pojkar mellan 12 och
21 kom med till lägret. För Alfred var lägret rena rama
himlen. Han bestämde sig
för att återvända hem i
hopp om att ilskan mot honom skulle ha blåst över.
Det hade den inte.
– Släktingar sa att de
inte ville se mig längre i
byn, eftersom jag vägrat
följa traditionen. De sa att
ingen medlem i familjen
någonsin hade burit sig åt
på detta sätt. ”Till och med
sådana som är kristna tar del i traditionerna. Så varför
vägrade du?” ville de veta.
Han mötte också samhällets vrede, en gammal man
förolämpade honom och en annan man överföll honom.

egen säkerhets skull och för att bevara freden i byn
skickades Alfred iväg tillsammans med fem andra
ungdomar i en liknande situation. Att bli ivägskickad
är väldigt tufft i det här sammanhanget, för det tar
ifrån dig allt stöd och alla möjligheter till försörjning.
– De ungdomar som har förskjutits är lämnade utan
något som helst finansiellt
stöd från sina föräldrar.
Kyrkan tar hand om dem
och det finns trosbröder
som ger till deras underhåll. De sista fem månaderna har de varit här, ingen
förälder har frågat efter
dem, med undantag för en
mor som kom i hemlighet
och frågade efter sin son,
förklarar Alfreds pastor.
Alfred bekräftar det:
– Jag har varit med om mycket svårt, säger han och
fortsätter:
– Min egen styrka har inte hjälpt. Jag vet att Guds
kraft är på min sida. Det har gått så långt som att besvärjelser har gjorts mot mig, men
jag har sett Guds kraft eftersom
Han har beskyddat mig.

”MIN EGEN STYRKA
HAR INTE HJÄLPT. JAG
VET ATT GUDS KRAFT
ÄR PÅ MIN SIDA.”

TVINGADES LÄMNA BYN
Ingen hjälp kom från byhövdingen ens sedan Alfred
och hans kyrkoledare hade träffat honom. För hans
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Så hjälper
Open Doors
Kristna som förföljs i en miljö med avgudadyrkan och
ritualer behöver hjälp på olika sätt. Ett exempel är från
en by i Guinea, där guden N´Ghafouyi anses bo. Genom
sin präst Gnakaye talar han till folket. Under de senaste åren har N´Ghafouyi fått konkurrens. En liten husförsamling med kristna har träffats för att tillbe Jesus,
trots att kristendom inte är välkommen i byn.
Efter en attack förra året, där de manliga församlingsmedlemmarna misshandlades, har Open Doors haft
regelbunden kontakt med gruppen. Församlingen har
fått hjälp med mat och andra praktiska saker, när de
under en period blev utslängda från byn. Kontakter
från Open Doors har även besökt byns religiösa ledare,
däribland Gnakaye, för att visa sin respekt och tacka
dem för att de kristna återigen får vara en del av byn.
HÄR ÄR NÅGRA ANDRA EXEMPEL HUR OPEN DOORS
HJÄLPER KRISTNA I LIKNANDE SITUATIONER:
• Utbildning av evangelister med fokus på Afrikanska
traditionella religioner (ATR)
• Hjälp till ekonomisk utveckling
• Bibelundervisning om förföljelse
• Lärjungaträning
• Traumabearbetning
• Juridisk hjälp
En av de åtta olika grundorsakerna bakom förföljelse, som används i analysen inför World Watch List, är
etnisk antagonism. Det handlar om att individer och
grupper straffas för att de inte följer olika kulturella
och religiösa traditioner, trots att det strider mot deras
övertygelse. Det kan även handla om att en kristen person eller familj som lever i en viss etnisk kultur diskrimineras på grund av att de har en kristen tro.
VILL DU STÖTTA DE SOM FÖRFÖLJS
PÅ GRUND AV ETNISK ANTAGONISM?
Be De första böneämnena i vår bönekalender i augusti och i september handlar om hur kristna förföljs
på grund av lokala religiösa och kulturella traditioner.
Ge en gåva

Öronmärk betalningen ”TradRel19”.

(Skulle behovet bli fyllt används gåvan där den bäst behövs).
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Bli en av våra
viktigaste
givare!
Genom en regelbunden
gåva kan vi långsiktigt
stödja den förföljda kyrkan.

Bli månadsgivare!
www.open-doors.se/manadsgivare

SKRIV EN RAD: STÖTTA FÖRÄLDRARNA TILL CHIBOK-FLICKORNA

Fem
år

smärtsamma

Mer än fem år har gått sedan masskidnappningen av skolflickor i Chibok
i Nigeria. Ett hundratal av flickorna är fortfarande i fångenskap och deras
föräldrar behöver allt stöd som de kan få. Vi kan bidra genom att skicka en
hälsning till dem.
Den 14 april 2014 attackerades en gymnasieskola i Chibok av Boko Haram. Cirka 270 flickor fördes iväg på lastbilsflak.
Några lyckades fly under och efter själva kidnappningen och 103 flickor har
därefter släppts i två omgångar. Men enligt Yakubu Nkeki Maina, ordförande
i Chiboks föräldraförening, saknas fortfarande 112 flickor. Det finns inga uppgifter om hur många av dem som fortfarande lever.
Majoriteten av de kidnappade flickorna tillhör den baptistiska kyrkan EYN.
Flickorna har blivit bortgifta och många av dem har fått barn under fångenskapen.
Föräldrarna till de flickor som fortfarande saknas berättar om smärtsamma
år, men de håller fast vid hoppet om att en dag få återse sina döttrar.
– Inte ens efter tio år kommer jag att förlora hoppet, för Rifkatu var levande
när hon fördes bort. Om de hade dödat henne och visat hennes kropp för mig
skulle jag ha slutat att hoppas. Till dess väntar jag på att hon ska komma tillbaka, oavsett hur lång tid det tar. Jag ber att Gud ska göra ett mirakel och att
flickorna ska släppas, säger Yana, mamma till en av flickorna.
Visa ditt stöd till flickornas föräldrar genom att skriva en rad till dem.
Skrivkampanjen avslutas den 15 oktober 2019.
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
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VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
• Skriv kortfattat och tydligt
på enkel engelska.
• Skriv uppmuntrande och
skicka gärna med ett eller
två bibelord.
• Nämn inte Open Doors i
ditt brev.
• Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men
skriv inte ut din adress eller ditt fullständiga namn.
• Visa hänsyn: Skriv inte för
mycket om mottagarens
svåra situation och dela
inte för mycket av välsignelserna i ditt eget liv.
• Skicka inte pengar eller
erbjudanden om hjälp.
• Kritisera inte landets
religion eller religiösa
extremister, dess regering,
rättssystem eller politiska
ledare.

Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

GE EN GÅVA

Utstött och
hatad
SOM KRISTEN

Känner du dig udda som kristen? Det gör vi nog alla
någon gång ibland. Att vara den som avviker är inte
alltid det lättaste. I vissa fall väcker det rent av hat från
omgivningen. Några som var både udda och hatade var
medlemmarna i den lilla kristna gruppen i byn Bélékpala, djupt in i regnskogen i södra Guinea. Vändningen
kom i form av en brunn i början av 2018.
Genom ett bidrag från Open Doors kunde församlingen gräva en vattenbrunn i närheten av kyrkan.
Trots att de tidigare har blivit utfrysta av resten av
byn, välkomnade de nu sina grannar att fritt använda
brunnen. Det dröjde inte länge förrän tillgången till en
vattenbrunn hade förändrat bybornas attityd gentemot de kristna.
De traditionella religiösa ledarna insåg att deras position var i fara och bestämde sig därför att pröva ”den
nya andliga kraften”. De bestämde att deras ”heliga
skog” – platsen för deras ritualer - skulle flyttas från
marken precis intill kyrkan. I stället sökte de sig några
kilometer bort och gav den heliga platsen till församlingen. De religiösa ledarna var rätt säkra på att deras
andar skulle hämnas för att de kristna högg ner den
heliga skogen.
Men inget hände. För många i Bélékpala blev det ett
bevis på att de kristnas Gud var kraftfullare än deras
egna. Pastor Pierre berättar att församlingen utökats
stadigt sedan dess.
Vi vill stå med de förföljda kristna, var helst de befinner sig, och visa att de inte är ensamma. I det här
fallet fick en brunn göra stor skillnad, på andra platser
handlar det om andra saker.
Tack vare din gåva kan vi hjälpa!
Gud välsigne dig!
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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Tidningsmottagare:

BG 130 OCR spec
BG 130 OCR spec 32588 sep 10.

#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING AVI

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

Betalningsmottagare

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Till bankgironr

•

DEN
öre

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

900-8913
900-3054

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
yy
yy
yy
yy

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

Nu inför vi OCR!

9008913

45

OCR effektiviserar vår administration och används
för generella gåvor. Om du vill ge en riktad gåva,
vänligen använd annat inbetalningskort och betala
till samma bankgironummer, ange ditt Open Doors ID
nummer, samt meddela vart du riktar din gåva. Du kan
även rikta gåvor via din internetbank och välja att lämna
ett meddelande istället för OCR.

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

Omslagsgiro Flight Mission nr 3 2010.indd 1

POSTTIDNING

B

Augusti 2019

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Ansluta din församling till

I september startar vi en ny termin med Ett med
dem-samlingar. Låt din församling vara med när vi
förenas som kristna i Sverige och samtidigt ber för
våra förföljda syskon!
Ett med dem är en bönesamling som Open Doors direktsänder via internet en gång i månaden. Församlingar från hela Sverige ansluter samtidigt och ber för
förföljda kristna. Vår vision är att bygga ett nätverk av
församlingar som regelbundet står enade i bön för den
förföljda kyrkan.
Under våren har runt 15 församlingar i hela Sverige
samlats för att be. ”Dessa bönetillfällen har gett oss i
församlingen tillfällen att stärka oss i bön”, säger en
liveansluten församling.

ANSLUT TILL HÖSTENS SAMLINGAR!
Ett med dem hålls den första onsdagen i
månaden, kl 19.00 - 20.30.
Höstens datum är: 4 september, 2 oktober,
6 november samt 4 december.
Anslut er församling till Ett med dem på vår
hemsida: www.open-doors.se/ettmeddem

Gör ditt livs resa!
Vi garanterar att du får ett möte som du aldrig
kommer att glömma, och kommer hem med
nya perspektiv.

Gör din intresseanmälan på vår hemsida:

www.open-doors.se/
res/bestall-reseprogram

