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LEDARE

Qamishli den 22 oktober 2019
Pastor George under
ett bönemöte för
situationen i Syrien.

En stark kyrka
i Mellanöstern
Gränsstaden Qamishli blev beskjuten med raketer och
granater när Turkiet inledde sin offensiv mot nordöstra Syrien i oktober förra året. Anfallet och den
ovissa framtiden gjorde att många invånare flydde.
Bland dessa fanns en grupp kristna som kontaktade
sin pastor och bad om hjälp att fly söderut. Pastor George ställde upp och tog dem till staden Homs, en resa
på cirka 14 timmar. Men efter att ha installerat dem
i en någorlunda säker miljö tog han den långa resan
tillbaka till Qamishli med motiveringen att: ”så länge
jag har kvar en församling har jag kvar mitt uppdrag”.
Pastor George återvände alltså till krigszonen i syfte
att fortsätta betjäna staden.
Pastor George är en av de som Open Doors vill ge
sitt fulla stöd. Tillsammans med honom och andra
likasinnade präster och pastorer finns idag ett nätverk av 16 kyrkor som kallas ”Center of Hope”. Detta är
samlingsplatser i olika delar av Syrien dit människor
kommer för att få hjälp och stöd.
Den Islamska Staten (IS) har som mål att fördriva
alla kristna från regionen. Idag har 75 procent av alla
kristna lämnat Syrien och Irak. Omständigheterna
och den osäkra framtiden gör att de flesta som finns
kvar har tappat hoppet.
Det stora utmaning är därför att ingjuta nytt hopp.
Vi ser nämligen konturerna av något nytt i regionen.
Vi ser tecken på att Herren håller på att förbereda
kyrkan i Mellanöstern för ny tid och att det pågår en
pånyttfödelse. Även om situationen fortfarande är väldigt rörig har Gud inte övergivit sin församling. Tvärtom har Gud stora planer för kyrkan i Mellanöstern!
Men födelsen av en ny, stark och vitaliserad kyrka i
Mellanöstern kommer även fortsättningsvis att vara
en smärtsam process.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Gud kallar kristna ledare i

Nordkorea
Mannen på bilden har ingen koppling till texten.
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När Young-Sik tvångsförflyttades hamnade han
långt bort från sin familj och sin kristna gemenskap
och blev deprimerad. Men Gud hade en annan plan
för honom.
- Jag vet att jag kommer att tjäna Herren till min död i
den här byn. Det här är var Gud har placerat mig, det är
inte regimen som har gjort det. Säger Young-Sik*
Det är inte ofta vi kan berätta om människor som
fortfarande bor i Nordkorea. Risken är för stor att deras identiteter avslöjas. Men den här berättelsen har
satts samman på ett sådant sätt att den inte utgör en
fara för någon.
Som ung skickades Young-Sik till en avlägsen by av
nordkoreanska myndigheter. Det var inte ett straff för
hans kristna tro, den hade han kunnat hålla hemlig,
utan det var något som bara hände. Plötsligt befann
han sig ensam på en hemsk plats, utan sin familj och
utan kristen gemenskap.
Livet var hårt och
Young-Siks alla dagar var
likadana. Tråkiga. Deprimerande. Fruktansvärda.

NORDKOREA
World Watch List 2020
Plats: 1 Poäng: 94
www.open-doors.se/nordkorea

PSALMEN ÖVERTYGADE YOUNG-SIK
Den möjligheten kom snabbare än väntat. Nästa dag
gick Young-Sik ut till samma fält igen och Byung-Chul
gick förbi och nynnade avsiktligt på en psalm.
– Först blev jag skräckslagen! berättar Young-Sik,
och fortsätter:
– Jag såg mig omkring på fältet för att försäkra mig
om att ingen var där. Det var en psalm som jag hade
lärt mig för många år sedan. Jag tittade på Byung-Chuls
ansikte, och det såg så hoppfullt ut att jag förstod att
han nynnade avsiktligt på
melodin, för att jag skulle
förstå vad han menade.
De två var tvungna att
vara försiktiga. De försäkrade sig om att ingen
annan var i närheten och
viskade några detaljer om
sina respektiva bakgrunder till varandra.
– Glädjen jag upplevde var otrolig, det var en mycket
helig stund för oss. Jag hade hittat en andlig vän på den
här mardrömslika platsen. Nu fanns det hopp, säger
Young-Sik.
Han bjöds in till nästa möte med den underjordiska
kyrkan.
– Det var en sådan underbar upplevelse, som visade
hur trofast Jesus är. Alla tecken på depression försvann
och hoppfulla böner fanns på mina läppar.

”DET VAR EN UNDERBAR
UPPLEVELSE, SOM
VISADE HUR TROFAST
JESUS ÄR”

OVÄNTAT MÖTE
Under vinterperioden vaknade han vanligtvis upp i
isande kyla, och gick ut för
att se till gatubarnen några kvarter bort. Han försökte
ge dem lite uppmärksamhet, och kanske också lite av
sin mat. Sedan började hans dag på fältet. Det fanns
nästan ingenting att hämta där, annat än några torra
stjälkar, kornrester eller rötter från okända plantor.
Hade han tur hittade han några majskärnor eller till
och med lite grönsaker.
En dag när Young-Sik trodde att han var helt ensam
viskade han:
– Käre Jesus, hur länge ska jag behöva leva på det
här sättet?
Men han var inte ensam, en äldre man som hette
Byung-Chul, och som var kristen i hemlighet, hörde
honom. Byong-Chul frågade sig själv om han hade hört
rätt. Hade den där mannen just bett för sig själv?
Byung-Chul närmade sig Young-Sik försiktigt, för
att inte skrämma honom. Han kunde inte säga rakt ut
att han var kristen, eftersom andra kunde befinna sig i
närheten och lyssna. När Byung-Chul befann sig intill
Young-Sik tog han tag i hans handled, höll upp den och
ritade ett kors i Young-Siks handflata.
Young-Sik förstod inte den osynliga symbolen. Han
drog tillbaka handen och uppmanade Byung-Chul att
gå sin väg. Den äldre mannen gav sig av, men bestämde
sig för att invänta en ny möjlighet att avslöja att han
var “en broder”.

”TILLFÄLLET KOM FRÅN GUD”
Byung-Chul tjänade Herren under flera decennier
i den avlägsna byn. Han var en andlig ledare för de
kristna och hjälpte även byborna med sina medicinska
kunskaper, utan att ta betalt. Det sistnämnda väckte
mycket misstänksamhet i området. Varför skulle någon hjälpa någon annan utan att be om att få något
i gengäld? Den lokala polisen granskade Byung-Chul
många gånger, utan att hans tro avslöjades. Men den
underjordiska kyrkan växte tack vare hans arbete.
Young-Sik berättar att Byong-Chul en dag fick besök
av en hög tjänsteman.
– Han bad honom om medicinsk rådgivning kring
en sjukdom som någon i en högre position
hade. Byung-Chul upplevde att tillfället kom

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SÅ JOBBAR OPEN
DOORS I NORDKOREA
Open Doors motto har alltid
varit att ”stärka det som finns
kvar och var nära att dö”
(Uppenbarelseboken 3:2).
Bibelordet passar bra in på
situationen i Nordkorea, där
många kristna skulle svälta
ihjäl utan hjälp utifrån.
Open Doors hjälper de
kristna i landet genom nödhjälpspaket som består av
kläder, mat och mediciner. Vi
ser även till att de får tag på
kristen litteratur och kan ta
del av lärjungaträning genom
radiosändningar. Förutom
verksamheten riktad mot
kristna på plats i Nordkorea
jobbar vi också mot kristna
nordkoreanska flyktingar
i Kina, som vi förser med
undervisning, nödhjälp och
- där det behövs - skyddade
boenden.

VAD KAN JAG GÖRA?
från Gud. Han bad tyst, följde med vakten, och behandlade personen omsorgsfullt. När den sjuke var helt frisk igen erbjöds Byung-Chul att flytta till in till
stan och få bättre förutsättningar.
Men Byong-Chul var övertygad om att hans kallelse var i byn och bland de
kristna där som han hade tagit sig an. I stället gav Byung-Chul erbjudandet
vidare till ett av gatubarnen som Young-Sik tog hand om. Några veckor senare
skickades barnet till en stor stad för att få en mycket bättre utbildning och
andra möjligheter.
KALLAD AV GUD – INTE AV REGIMEN
För en kort tid sedan somnade Byung-Chul in, lugnt och stilla. Före sin död
hade han förberett Young-Sik för att kunna ta över som ledare för den hemliga
gruppen av kristna i den lilla byn.
– När han välsignade mig som den nya ledaren fick jag uppleva ytterligare
ett glädjande och andligt viktigt ögonblick. Men det handlade inte bara om rollen jag hade fått. Det gällde också min kallelse. Jag vet att jag kommer att tjäna
Herren till min död i den här byn. Det här är var Gud har placerat mig, det är
inte myndigheterna som har gjort det. Som Byung-Chul alltid sade: “Om jag bor
här, så ska jag bo här. Om jag dör, ska jag dö här.”
Tack vare Guds stora nåd skickades inte Young-Sik till någon gudsförgäten
plats. I stället fanns det en hemlig kyrka som väntade på att bli betjänad av
honom.
Open Doors ger stöd till kristna som Young-Sik. Av säkerhetsskäl kan vi inte
berätta hur vi kom i kontakt med Young-Sik, men dina böner och gåvor hjälper
honom och andra kristna att överleva under svåra omständigheter.
– Det kristna livet i Nordkorea är bortom allt vad man kan föreställa sig,
men vi ber alla om att Gud ska vara trofast och att han ska
beskydda sina barn under alla omständigheter, säger en
av våra fältarbetare.
*Young-Sik heter egentligen något annat.
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Be, ge, engagera dig! Vi tror
att bönen gör skillnad för
våra syskon som lever i det
andligt mycket svåra landet
Nordkorea. På vår hemsida
hittar du böneämnen, reportage och nyheter från landet,
som kan vara till inspiration
för bön. Där finns även information om hur du kan ge en
gåva till vår verksamhet, så
att Open Doors kan förmedla
hjälp på plats till kristna i
Nordkorea. Kontakta oss på
sweden@od.org om du har
särskilda önskemål med din
gåva.

Tack till er alla som skickade
in svar till julkrysset!
Efter en fantastisk respons har
vi nu dragit tre vinnare.
Vi gratulerar Rolf Johansson,
Irma Emker och Margareta
Olsson till vinsten.
Rätt svar: Kristi medarvingar.

Välkomna

till årets One with them*-samlingar!
Genom att ansluta din församling kan ni delta i våra
direktsända bönemöten, tillsammans med andra
kyrkor från hela Sverige. Vår vision är att bygga ett
nätverk av församlingar som regelbundet ber för den
förföljda kyrkan.

Läs mer och anmäl din församling på:
www.open-doors.se/onewiththem
Fotnot: Från och med februari byter Ett med dem-samlingarna namn
till One with them, för att vår kommunikation ska bli mer enhetlig.
Innehållet är fortfarande samma som tidigare.

”Den förföljda kyrkan har
Var med och be om väckelse
i den muslimska världen.
Under ramadan, som i år
pågår från den 23 april till
den 23 maj, pågår den internationella bönekampanjen
30 dagar.

Beställ din folder med kort
info och dagliga böneämnen: www.open-doors.se/
webshop.

förändrat mitt liv”

Efter tio år som uppskattad talare slutar
Open Doors presentatör Robert Södertun sitt
uppdrag, i samband med att han närmar sig
pensionsåldern.
– Jag är tacksam för att jag har fått förmånen att lära känna den förföljda kyrkan, det har faktiskt förändrat mitt liv. Det har öppnat bibelordet för mig på ett
nytt sätt, säger Robert Södertun.
Drygt ett år efter att Open Doors startat sin verksamhet i Sverige, började
Robert Södertun som presentatör för organisationen. Sedan dess han rest runt
till församlingar i framför allt södra delen av landet, för att berätta om förföljelsen av kristna runt om i världen och uppmuntra till ett förbönsengagemang.
– Den första presentationen i Vallberga hölls helt utan utrustning, bara ett
svartvitt A4-papper med en bild på Open Doors grundare broder Andrew. Men
det gick bra det också, berättar Robert.
Mycket har hänt sedan dess och i takt med att Open Doors Sverige har vuxit,
har också mötena blivit fler.
– Open Doors och den förföljda kyrkan kommer fortsatt att finnas kvar i
mina förböner, säger Robert.

WWW.OPEN-DOORS.SE

7

Förföljelsen fortsätter öka:

”Det krävs politiska påtryckningar
för att åstadkomma förändring”

Bakom svarta tidningsrubriker om dödade församlingsledare, bombdåd mot kyrkor och massarresteringar av kristna finns 260 miljoner förföljda
kristna. Det visar World Watch List 2020, som släpptes 15 januari.
– Även i år fortsätter förföljelsen att öka, vilket den
har gjort sedan 2006. Vid sidan av dessa 260 miljoner
finns det dessutom ytterligare 50 miljoner som lider
av allvarlig förföljelse, och som bor i länder som inte
har kommit in på årets lista, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.
Kristna i 73 länder möter en allvarlig, mycket allvarlig eller extremt grad av förföljelse. Av de länder som
finns med på World Watch List (WWL) 2020 är det bara
Ryssland, Förenade Arabemiraten, Kamerun, Indonesien samt Niger som inte hamnar i kategorin mycket
allvarlig eller extrem förföljelse. Nordkorea ligger fortfarande etta på listan, följt av Afghanistan och Somalia.
– Om man jämför Nordkorea och Afghanistan så är
det två länder med två olika drivkrafter för förföljelse. Afghanistan representerar den starkaste drivkraften i vår värld just nu – islamistiskt förtryck, medan
Nordkorea representerar den drivkraften som var den
främsta förföljelsen för några årtionden sedan – kommunistiskt förtryck. Det visar också att förföljelsen
kan se väldigt olika ut och kan drabba befolkningen
väldigt olika, men den är fortfarande lika kraftfull,
säger Peter Paulsson.
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MILITANT ISLAMISM I AFRIKA OCH ASIEN
Flera trender går att se i årets lista, när det gäller förföljelsen mot kristna runtom i världen. För det första
så sprider sig militant islamism till länder söder om
Sahara. Ett av de tydligaste exemplen är Burkina Faso,
som för första gången hamnar på WWL och går direkt
upp till plats 28. Landet är sedan tidigare känt för sin
religiösa tolerans, men har under det senaste året skakats av flera blodiga attentat mot kristna.
En av attackerna med dödlig utgång skedde i april
2019. Då körde militanta islamister på motorcykel
fram till en bygudstjänst. De tog alla mobiler och identitetskort, samlade ihop biblar och brände upp dem,
innan de tog ut pastorn och sex andra och sköt dem.
En överlevde.
Men den militanta islamismen växer inte bara i
de centrala delarna av Afrika. Den har även visat sig
i form av fullständigt oväntade attentat i Syd- och
Sydostasien. I Sri Lanka dog fler än 250 människor till
följd av bombdåden i kyrkor och internationella hotell
på påskdagen 2019. En liten militant grupp, som sympatiserar med IS och främst arbetat anti-buddhistiskt
tidigare, stod bakom attackerna. Sri Lanka klättrade
från plats 46 (WWL 2019) till plats 30 på årets lista.
ÖVERVAKNING I KINESISKA KYRKOR
Den digitala teknikens utveckling används tyvärr även
i syfte att förfölja kristna, genom en allt mer avancerad övervakning. I dag finns fler än 90 miljoner kristna
i Kina, fler än medlemmarna i landets kommunistparti. För att kontrollera dem blir olika typer av övervak-

TEMA: WORLD WATCH LIST 2020

ning allt vanligare, genom biometrisk teknologi och
artificiell intelligens. Även den statskontrollerade Tresjälv-kyrkan möter en hårdare attityd från myndigheternas sida. De tvingas inte bara ta ner sina kors från
kyrkorna och stå ut med byråkratiska kontroller, utan
allt oftare måste de dessutom installera kameror och
utrustning för ansiktsigenkänning.
I Latinamerika chockades många invånare av olika
korruptionsskandaler 2019. Misstron mot makthavarna har ökat och leder till
en större social oro, allt
eftersom de statliga strukturerna har vittrat sönder.
Detta gör att den organiserade brottsligheten sprider
sig i området och drabbar
de kristna som ifrågasätter den. En del ledare har
utsatts för utpressning,
blivit bortförda, mördats
eller blivit hotade till livet
så att de tvingats lämna sin
hemort.

finns det bara drygt 200 000. Det är innebär att kyrkan har minskat med 87 procent på bara en generation. I Syrien är bilden mer svåröverskådlig, men av en
kristen befolkning på 2,2 miljoner före kriget beräknas
omkring 750 000 bo kvar. Både Irak och Syrien hamnar i topp 15 på årets lista, precis som förra året.
– Bara en tredjedel av Syriens kristna finns kvar i
landet. Lägger man ihop det med Irak så är det endast
25 procent, en fjärdedel av de kristna, som finns kvar
i regionen, konstaterar Peter Paulsson.
Bilden kan tyckas mörk,
men enligt Peter Paulsson
finns det positiva trender
också.
– Det finns en ökad insikt om vad som pågår i
vår värld, och det finns ett
ökat intresse att veta mer
och försöka förstå sammanhanget. Vi har goda
möjligheter, i vårt land och
i många andra länder, att
få ut informationen om de
förföljda kristna, och vi får
gehör för det vi säger. Han fortsätter:
–Vi vill se effekter i de länder där de kristna är drabbade. Även om vi gör praktiska insatser på plats så
krävs det många gånger politiska påtryckningar för
att åstadkomma förändringar. Det är där vi är med
och bidrar.

”DEN DIGITALA
TEKNIKENS UTVECKLING
ANVÄNDS TYVÄRR ÄVEN
I SYFTE ATT FÖRFÖLJA
KRISTNA, GENOM EN
ALLT MER AVANCERAD
ÖVERVAKNING.”

KRISTNA FÖRSVINNER
FRÅN IRAK OCH SYRIEN
Den sista trenden som teamet bakom World Watch
List rapporterar om handlar om en snabb minskning
av antalet kristna i Syrien och Irak, på grund av krig
och politisk oro.
I Irak fanns det år 2003 1,5 miljoner kristna, i dag
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SÅ HÄR

SAMMANSTÄLLS LISTAN
World Watch Unit, som sammanställer World Watch List (WWL), skiljer mellan två typer av förföljelse: våld och förtryck, det vill säga den press och diskriminering som kristna utsätts för inom olika livsområden.
Det förtryck som kristna upplever mäts inom fem olika områden: privatlivet,
familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet.
Alla sex områden värderas likvärdigt och har utformats för att spåra förföljelsens bakomliggande strukturer. Varje land poängsätts inom respektive kategori och den totala poängsumman för alla kategorier avgör vilken placering
landet får i listan. Varje kategori har en maxpoäng på 16,667 poäng, vilket ger
en total maxsumma på 100 poäng.
Insamlingen av data och statistik för WWL 2020 skedde under november
2018 – oktober 2019.

PRIVATLIVET
Här bedöms de kristnas rätt till inre böneliv samt rätt till tanke- och samvetsfrihet inom och utanför hemmet. Hit räknas även friheten att konvertera och
tillgången till kristen litteratur, media och information.

FAMILJELIVET
Familjelivet innefattar familjen och släkten. Här bedöms hur fria kristna är att
leva ut sin tro inom familjen samt på vilket sätt diskriminering, trakasserier och
förföljelse sker inom den egna familjen och släkten.

SOCIALA NÄTVERK
Här mäts kristnas samspel med lokalsamhället. Det gäller bland annat övervakning, klädkoder och tvångsäktenskap. Bedömningen avser även pressen att
avsäga sig sin tro samt diskriminering inom arbetsliv och social service.

LIVET SOM MEDBORGARE
Här analyseras samspelet mellan de kristna och den nation som de lever i. Analysen innefattar bland annat kristnas juridiska rättigheter, deras rätt att delta i det
offentliga livet och deras möjligheter att resa inom och utanför det egna landet.

KYRKOLIVET
Kyrkolivet handlar om församlingars möjlighet till gudstjänster och annan verksamhet. Analysen gäller också kristnas rätt att samlas, registrering av kyrkor samt
övervakning och trakasserier av församlingsledare och deras familjer. Bedömningen
gäller även begräsningar att leva i enlighet med sin etiska övertygelse.

FÖREKOMSTEN AV VÅLD
Här bedöms allvarligt och dödligt fysiskt våld mot kristna samt frihetsberövande
eller grov skada på deras egendom. Det gäller även kidnappningar, tvångsäktenskap och liknande.

+
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POÄNG
PLACERING

Här kan du se en film som
beskriver hur WWL tas fram:
www.open-doors.se/
wwl2020-video

TEMA: WORLD WATCH LIST 2020

FRÅGOR OCH SVAR OM

World
Watch
List

ÄR LISTAN TILLFÖRLITLIG?
Det team som sammanställer listan består av sju personer, varav fem förföljelseanalytiker. Alla anställda
har en universitetsexamen inom sitt respektive område. Analytikerna har ett nära samarbete med forskare
och andra experter som intervjuas och besvarar ett
frågeformulär. Frågeformuläret är det viktigaste verktyget i WWL:s metodik. Dessa experter finns både på
nationell, regional och lokal nivå. En del av dem tillhör
Open Doors stab, andra är experter utifrån med yrkesmässig bakgrund (däribland jurister med spetskompetens på människorättsfrågor).
Organisationen Internationella Institutet för Religionsfrihet (IIRF) har granskat den metodik som WWL
använder.
VARFÖR FOKUSERAR WWL ENBART PÅ KRISTNA?
WWL fokuserar enbart på kristna på grund av två huvudsakliga skäl. För det första är Open Doors uppdrag
att stötta förföljda kristna över hela världen. WWL är
främst ett verktyg för Open Doors International för att
få inblick i förföljelsens omfattning, utbredning och
bakomliggande orsaker.
För det andra har Open Doors under lång tid haft
nätverk på plats i de olika länderna och kan därför få
god information ända ner på gräsrotsnivå. Open Doors
har alltså en unik möjlighet att kartlägga förföljelsen
av just kristna.
ÄR KRISTENDOMEN VÄRLDENS MEST FÖRFÖLJDA
RELIGION?
Det är givetvis inte enbart kristna som lider under svår
förföljelse. Men oavsett så är antalet förföljda kristna
mycket stort och sannolikheten är stor att det är fler

kristna som utsätts för svår förföljelse
än anhängare av någon annan religion.
För närvarande finns det ingen tillgänglig akademisk
forskning som kartlägger förföljelsen av muslimer,
som kan bekräfta detta.
HUR MÅNGA KRISTNA FÖRFÖLJS I VÄRLDEN?
I de 50 länder som listas i WWL är den totala befolkningsmängden cirka 5 miljarder. Av dem uppgår antalet kristna uppskattningsvis till cirka 650 miljoner,
varav cirka 260 miljoner anses vara utsatta för allvarlig, mycket allvarlig eller extremt allvarlig förföljelse,
enligt den gradering som används i WWL.
Antalet förföljda kristna är dock fler än så, eftersom
förföljelsen inte är begränsad till dessa 50 länder. Uppskattningsvis möter ytterligare 50 miljoner kristna i
23 länder allvarlig förföljelse.
HUR MÅNGA KRISTNA DÖDAS ÅRLIGEN PÅ GRUND
AV SIN TRO?
Det pågår en debatt om antalet martyrer eller kristna
som dödas av orsaker kopplade till sin tro. Vissa organisationer anger så höga tal som 100 000 martyrer
per år, eller att ”det dödas en kristen var femte minut”.
WWL anger betydligt lägre siffror. Under rapporteringsperioden för WWL 2020 dödades 2 983 kristna på
grund av sin tro och 9 488 kyrkor och andra kristna
byggnader attackerades. Siffrorna baserar sig på bekräftade fall, vilket innebär att mörkertalet kan vara
stort.
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RELEASE AV

World Watch List

I RIKSDAGEN
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TEMA: WORLD WATCH LIST 2020

“STÖRSTA UTMANINGEN ÄR ATT
GARANTERA SÄKERHETEN FÖR DE KRISTNA
SOM FINNS KVAR I MELLANÖSTERN”
MIKE HANNA

Den 15 januari gick releasen av World Watch List
2020 av stapeln i Sveriges riksdag. Tillsammans med
Riksdagskommittén för kristna folkgruppers rättigheter bjöd Open Doors Sverige in till ett seminarium
där listan presenterades. På plats fanns även Mike
Hanna, från Open Doors samarbetspartner i Mellanöstern.
Seminariet inleddes med att kommitténs ordförande
Robert Halef (KD) hälsade välkommen.
– Vi ska arbeta för värden som bidrar till frihet,
rättsstater och demokrati, ett gott samhälle där alla lever tillsammans och har respekt för varandra oavsett
etnicitet, religion, kön eller sexuell läggning, sa han.
Därefter fortsatte Kerstin Lundgren (C) inledningstalet på samma linje.
– Det är viktigt för oss att hålla i en av grundlagens
baser, religionsfriheten. Den får inte inskränkas. Långsiktigt är det viktigt att bygga en värld där man tolererar och respekterar varandra.
LISTAN GÅR ATT GRANSKA
Riksdagsledamöterna lämnade sedan över till Open
Doors. Sverigekontorets generalsekreterare Peter
Paulsson började med att berätta om World Watch List
och hur den tas fram.
– Metodiken bakom den är offentlig, vilket innebär
att den kan granskas och går att lita på.
Årets trender presenterades och Peter Paulsson be-

rättade att han själv känner allt mer för den afrikanska kontinenten, där den islamistiska extremismen
brer ut sig.
– Här ser ni länder med extrem förföljelse i Afrika,
förklarade han, och visade på en karta där även länder
med mycket allvarlig samt allvarlig förföljelse färgades
röda och orangea.
När han till slut valde att även ta med länderna som
hamnar precis under World Watch List-gruppen var
två tredje delar av Afrika täckt.
MELLANÖSTERNEXPERT LYFTE FRAM SÄKERHETEN
Resten av seminariet viktes sedan åt dagens internationella gäst, Mike Hanna, från Mellanöstern.
– Den största utmaningen nu är att garantera säkerheten för de kristna som finns kvar i Mellanöstern.
En av dem jag har mött sa: ”Vi kan överleva det mesta,
klara oss utan bränsle och med nästan ingen mat, men
säkerheten är det svåraste just nu”.
Ett säkerhetsproblem som Mike Hanna lyfte fram
är att många män har lämnat landet, för att genom ett
jobb utomlands kunna försörja sin familj.
– Det gör kvinnorna och barnen extra sårbara.
Julia Kronlid (SD) avslutade seminariet med löftet
om att kommittén kommer att fortsätta följa utvecklingen i området.
Totalt besökte ett 20-tal riksdagspolitiker, journalister och representanter för kyrkor och intresseorganisationer seminariet.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: WORLD WATCH LIST 2020

BURKINA FASO
World Watch List 2020
Plats: 28 Poäng: 66
www.open-doors.se/burkinafaso

Naomi
blev ensam
med nio barn
efter attack
i Burkina Faso
En lördag i april 2019 gick Naomis make Eli hemifrån
för att hälsa på en vän. Det var sista gången hon såg
honom i livet.
– Min värld stannade. Jag kunde inte gråta, säger Naomi.
Under 2019 utsattes kristna i Burkina Faso av flera blodiga attentat och när landet kom in på World Watch
List 2020 hamnade det direkt på plats 28. Naomi, från
norra Burkina Faso, är en av de som drabbades av dåden.
– Min man och jag var hemma med barnen, det var en
lördag. Efter att ha förberett sin söndagspredikan, sa
Eli att han skulle gå och besöka sin vän. Han lämnade
mig och barnen medan jag höll på att laga mat, berättar Naomi.
SKOTTLOSSNING UTANFÖR HEMMET
Några timmar senare kunde Naomi och barnen höra
skottlossning från flera håll utanför huset. Naomi sa åt
barnen att hålla sig lugna och uppmanade dem att be.
– Min man var inte långt borta, men jag anade att han
var i svårigheter. Jag kunde inte be, jag bara mumlade
ord och grät, säger Naomi, och beskriver hur hon hade
hjärtat i halsgropen.
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När skottlossningen upphörde efter ett par timmar
gick Naomi ut framför huset och tittade efter sin man.
Efter ett tag såg hon den vän som Eli skulle hälsa på.
– Han såg förstörd ut. Jag försökte se min man bakom
honom, men han var inte där.
Vännen, som är pastor, uppmanade Naomi att fatta
mod. Sedan sa han att Eli var död.
– I det ögonblicket förstod jag inte vad han sa. Jag var
i chock. Han berättade att min man hade insisterat på
att gå hem för att vara med sin familj, när skottlossningen började. Pastorn försökte hindra min man från
att lämna huset, men Eli vägrade. Några meter från huset blev Eli skjuten och dog.
FICK FLY FRÅN HEMSTADEN
Eli begravdes senare samma dag.
– Min man hade riskerat livet för oss och nu fanns han
inte längre. Mina barn och jag grät bittert tillsammans,
säger Naomi.
För Naomi och familjens nio barn blev livet svårt. Fler
attacker skedde och de tvingades fly till en annan stad.
Där har de genom andra kristna fått hjälp med bostad
och mat.

Mitt möte med broder Andrew

Del 3

Broder Andrews
budskap genom den
motvillige profeten Jona
Jag har en bekännelse att göra: När
jag predikar lånar jag ibland material från min vän Broder Andrew.
En av mina favoritpredikningar
är från Jona det fjärde kapitlet. Jag
har hört Andrew predika över den
här korta boken flera gånger. Vi
skrev vår första predikan ”Operation Nineve – 39 dagar med Jona”
efter att vi hade avslutat vårt arbete med några hemligt kristna som
berättade om vad som händer när
muslimer tar emot Kristus.
Senast jag predikade om det var
i Indonesien, i en kyrka mitt i ett
muslimskt område. Jag bad församlingen att öppna sina biblar och de
läste tillsammans med mig:
”Herrens ord kom till Jona, Amittajs
son. Han sade: – Bryt upp och bege dig
till den stora staden Mosul och predika mot den islamiska staten, för deras
ondska har kommit upp inför mitt
ansikte.”
Nu är det naturligtvis inte så det
står i Jona 1:1–2. Men jag förklarade
att den forntida staden Nineve låg i
utkanten av det som i dag är Mosul,

och assyrierna som bodde där var
den mest fruktade terroristgruppen under denna tid. Jona kom från
norra Israel där assyrierna gjorde
raider. Han kunde mycket väl ha
sett sin by brinna, kanske hans föräldrar hade blivit dödade eller hans
systrar våldtagna. Jag förstod varför
han ville fly från Herren och köpa
en biljett till en medelhavskryssning.
Jona tyckte att assyrierna skulle
dömas för sin brutalitet och till och
med bli dödade. Men Gud hade ett
annat uppdrag: Att vinna dem för
Herren.
Det är säkert lättare att identifiera sig med Jona än med de flesta
profeter. Många av dem verkar så
heliga. Jona liknar oss. När Gud säger gå säger Jona nej.
Broder Andrew predikade från
Jona i hjärtat av länder där den militanta islamismen är stark. Nu när
han inte längre kan resa undrar jag
vem Gud kallar att gå och predika
för våra fiender. Kallar han mig?
Kallar han dig?

I nästan 20 år arbetade Al
Janssen tätt intill Broder
Andrew, Open Doors
grundare.
Tillsammans reste de till
muslimska länder, skrev sex
böcker, träffade politiska
ledare och pratade med
bidragsgivare. I dag får Al stå
för skrivandet själv, eftersom
Broder Andrew nu är över 90
år gammal och inte kan vara
med i samma utsträckning.
I en serie krönikor framöver
kommer vi att publicera ett
par av Als texter, som för
vidare några av de många
lärdomar som han fått från
Broder Andrew.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Deltog i en av tidernas största bibelsmugglingar

I mars besöker han Sverige

Paul Estabrooks har arbetat inom Open Doors i nästan 40 år och har stor erfarenhet av mission och
kristen verksamhet i stängda länder. Han har bland
annat distribuerat biblar, arbetat med lärjungaträning och på olika sätt uppmuntrat kristna som lever
under förföljelse.
I början av 1980-talet var Paul koordinator för projekt
Pärlan, då en miljon biblar smugglades in i Kina på en
natt. Han skrev senare boken “Night of a million miracles: The inside story of project pearl”, som handlar
om det stora bibelsmugglingsprojektet 1981.
Under våren kommer en svensk nyöversättning av
boken och med anledning av det gör Paul en releaseturné i Sverige i slutet av mars.

Chokladbollar,
mänskliga rättigheter och

fokus på förföljelsen

FÖLJANDE DATUM ÄR KLARA VID TIDPUNKTEN FÖR
MAGASINETS TRYCKNING:
25 mars Örebro
27 mars Järfälla
28 mars Seminariedag i Eskilstuna
29 mars Huskvarna
Besök vår hemsida www.open-doors.se för en uppdaterad turnéplan samt för mer information.

När Bäckängsgymnasiets kristna skolgrupp fick frågan att hålla i en aktivitet under skolans temavecka
för mänskliga rättigheter, så ville skolgruppen Shalom sätta fokus på religionsfrihet. De bakade chokladbollar till förmån för förföljda kristna. Här skriver de om sin satsning:
Shalom är en kristen skolgrupp som vill sprida evangeliet och berätta om Gud på vår skola. Varje torsdag
träffas vi för en liten andakt och bön. I samband med
kampanjen Skriv För Frihet (arrangeras av Amnesty,
red anm.) fick vi i Shalom frågan från skolan om vi ville hålla i någon aktivitet.
Vi alla var överens om att vi ville hitta på något. Eftersom veckan handlar om frihet tänkte vi att det passar bra att ha något om religionsfrihet. Vi kom fram till
att Open Doors är en exceptionell organisation då de
jobbar med just detta.
Under dagen satte vi upp ett bord i det centrala
kapprummet där många elever vistas. Vi hade en dator
med Open Doors hemsida uppe, lite häften som berättar om ert arbete och såklart: Massor av chokladbollar!
Försäljningen gick superbra och det var även ett
flertal elever som intresserade sig i varför vi sålde och
vi fick då berätta om Open Doors. Vi tyckte dagen var
väldigt lyckad och sammanlagt under dagen in 575 kr!
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GE EN GÅVA

Pastor Rohan

kämpar
trots
förföljelse

När telefonen ringde hemma hos den indiska pastorn Rohan* en natt 2018, var det med en nyhet som
gav pastorn kalla kårar. Hans kyrka, där de bara
några timmar tidigare hade samlats till bönemöte,
stod i brand.
- Kyrkan låg bara tio minuter bort, men när vi
kom dit var den nedbränd till grunden. Allt blev till
aska, berättar Rohan.
Som uppvuxen i en kristen familj var Rohan väl
medveten om förföljelsen, och gudstjänsterna i
hans nuvarande pionjärförsamling hade avbrutits
flera gånger av hinduextremister. Även om branden gjorde honom mycket ledsen vägrade han att
sluta med gudstjänsterna. Församlingen satte upp
ett provisoriskt tält där de samlades för tillbedjan.
Rohan tog senare kontakt med en samarbetsorganisation till Open Doors, som stöttade med pengar
till nya lokaler, och uppmuntrade Rohan och hans
församling.
Och det som kunde ha blivit ett sorgligt nederlag har Gud vänt till något gott. Rohan har fått se
församlingen fördubblas i storlek sedan kyrkan
byggdes upp igen.
Vi vet att det som hände Rohans församling inte
var ett undantag. I år hamnade Indien på plats tio
på World Watch List och förföljelsen räknas som
extrem. Vi behöver fortsätta be för Rohan, som lever i fara, precis som miljontals andra kristna runt
om i världen. Vi behöver ge, så att våra förföljda
syskon får möjlighet att fortsätta fira gudstjänst
och lovprisa Gud – oavsett vilket land de lever i.
Tack för ditt stöd till Open Doors arbete och Gud
välsigne dig!
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
*Rohan heter egentligen något annat.

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via
vår hemsida: www.open-doors.se
eller på telefon: 019 - 31 05 00.
Märk betalningen:
”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
y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

PLATS FÖR
KYLSKÅPSMAGNET

9008913

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

Omslagsgiro Flight Mission nr 3 2010.indd 1

45

Be för världens förföljda kristna

POSTTIDNING

B

Februari 2020

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Du
har
ett val
När 12-åriga Kim Sang-Hwa i Nordkorea upptäckte sina föräldrars
bibel var det första hon tänkte: ”Nu kommer vi att dö allihop”.
Hon hade två val. Antingen göra som hon blivit undervisad
i skolan: ange sina föräldrar till myndigheterna, vilket skulle
leda till att de hamnade i arbetsläger. Eller prata med sina
föräldrar och ta emot ett budskap förenat med livsfara.
Kim Sang-Hwa valde att lyssna på
sina föräldrar och gav sitt liv till Jesus.
Kristna i Nordkorea ställs
inför omöjliga val varje dag.
Du har ett enklare val.
Stötta den förföljda kyrkan.

För 180
kronor
kan du ge en bibel till en
av Nordkoreas hemliga kristna.

För
900 kronor
kan du ge ett nödhjälpspaket till en
nordkoreansk familj för ett år.

Bankgiro: 900-3054
Swish: 900 30 54

Märk din gåva ”ett val”

I mitten av januari släpptes World Watch List 2020.
Nordkorea toppar listan för 19:e året i rad.
Flickan på bilden har ingen koppling till texten.

Genom din gåva och dina böner kan kristna
i svår förföljelse, som Kim Sang-Hwa, få styrka och mod.

Tack för ditt stöd!

