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LEDARE

Vi ser Kristus
i varandra
För några år sedan besökte jag Nigeria och en av provinserna i norr som tillämpar Sharia-lagstiftning. Vi
åkte till en av de värsta platserna i hela landet, där
kristna har massakrerats i stor skala. Pastorn på orten
berättade att: ”Det var här allt började och under åren
har tusentals kristna dödats. Vi har tappat räkningen”.
Pastorn betonade att provinsledningen inte gjort något åt de kristnas utsatthet och att de inte heller kan
förvänta sig något skydd i framtiden. Hela omgivningen har tydligt kommunicerat att den kristna närvaron
inte är önskvärd. Ändå stannar de kvar.
Vi var tre personer från Open Doors som åkte dit
för att göra hembesök hos kristna änkor och lyssna till
deras berättelser. Tre personer från några av världens
mest trygga och välbärgade länder. Tre män som inom
ett par dagar åter kommer att vara i säkerhet hos sina
fruar och familjer. Vad säger man till en kvinna vars
make blivit brutalt mördad av Boko Haram? Vad säger
man till en kvinna vars liv har slagits i spillror med nio
barn att försörja? Vad säger man till en kvinna som
bor i en kultur där brudpriset för en tilltänkt hustru
motsvarar en dagsinkomst för oss som är på besök? Få
gånger i livet har jag känt mig så otillräcklig som i mötet med dessa änkor.
Trots att olikheterna oss emellan knappast kunde
varit större, möts våra blickar och vi ser Kristus i varandra. En makalös känsla av samhörighet uppstår då
himlen öppnar sig och tiden står still. Vi kan umgås
som bröder och systrar. Så småningom lämnar vi platsen stärkta i kallelsen att: ”Sträva efter rättvisa, stöd
den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan
rätt” (Jes. 1:17).
Jag har alltid förundrats över den självklara känslan
av släktskap som finns mellan oss kristna, oavsett vart
i världen man vänder sig. Nigeria var inget undantag.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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NIGERIA
World Watch List 2020
Plats: 12 Poäng: 80
www.open-doors.se/nigeria

Fyra kristna änkor

delar sina starka berättelser

om förlust och hopp
i Nigeria
En av männen i byn Dzangola pekar mot kullarna
som höjer sig över morgondimman.
– Det är därifrån de kommer när de attackerar, säger han. Open Doors har besökt byn, som tre gånger
de senaste åren har attackerats av islamistgruppen
Boko Haram.
Dzangola är en avlägsen by i nordöstra Nigeria. Den
är vackert belägen mellan en ravin som sträcker sig
österut – man måste passera den för att besöka byn –
och böljande kullar i det oändliga ut mot väster. Den
otillgängliga platsen förstärker skönheten, men den
gör också byinvånarna till ett sårbart mål för terroristgrupper som Boko Haram.
Boko Haram är ansvariga för tusentals dödsoffer
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och kidnappningar i Nigeria, och är en av de mest
ökända terroristgrupperna i världen. Deras mål är att
bilda en islamisk stat i Nigeria, grundad på deras vision om islam.
Under de senaste fem åren har Boko Haram attackerat Dzangola tre gånger, 2014, 2015 samt 2017. Varje
gång har de lämnat nedbrända hem, kidnappningar,
förluster och smärta efter sig. Open Doors har mött
fyra kvinnor som alla har förlorat sina makar i någon
av attackerna. De deltar nu i vårt traumarådgivningsprogram. För dessa änkor är vidden och djupet av extrem förföljelse verklighet, men trots detta håller de
fortfarande fast vid Jesus.
Här är deras berättelser.

Kwate

Vi sitter tillsammans med
Kwate, en äldre kvinna, i eftermiddagssolen precis utanför hennes
hem.
– Min make dödades under den första attacken,
berättar Kwate.
Boko Haram kom på natten och kallade ut byborna
genom att ropa deras namn. Ingen vet säkert hur de
hade fått tag på namnen, men på det sättet verkar de
vänliga och får människor att komma ut.
– Innan jag kom ut knuffade [attentatsmännen] in
min man i ett rum och låste in honom där. Jag ropade
och skrek, och de skrek tillbaka, säger Kwate.
HUSET SATTES I BRAND
I tumultet smet Kwate undan från attentatsmännen
i mörkret. Hon berättar att hon gömde sig bakom en
vedtrave, och pekar mot högen av ved utanför hennes
hem. Kwate går dit och visar oss hur hon kurade ihop
sig för att dölja sitt ansikte.
– De letade efter mig, men såg mig inte, säger hon.
Medan Kwate gömde sig satte medlemmarna från
Boko Haram eld på huset, där hennes man befann sig.
Kwate går tillsammans med oss tillbaka till hennes
ägor, där det finns en hög med bränd korrugerad plåt.
– Det var här de dödade honom, här är dörren som
de knuffade in honom i rummet genom, säger hon.
NÄTTERNA SVÅRAST
Senare berättar Kwate mer för oss om hennes liv och
hennes kamp efter traumat. Hennes händer är starka
och grova efter åratal av nigerianskt jordbruk. När vi
ber tillsammans tar hon våra händer. Värmen från
henne är påtaglig.
– På eftermiddagarna är jag mig själv och glad, men

när natten kommer minns jag vad som hände med
min man och jag börjar gråta, säger hon genom tårarna och fortsätter:
– Jag har aldrig anklagat Gud. Det som gör ont är att
de brände honom till döds. De kunde ha dödat honom
så att jag hade kunnat se hans kropp, i stället för att
lämna mig utan något att minnas.
Kwate berättar att traumarådgivningen har betytt
mycket.
– Det är en kvinna som kommer dit varje söndag.
Alla änkor vars män har dödats läser Bibeln och ber
tillsammans. Det har verkligen hjälpt oss, säger hon.
Vad det gäller hennes fiender, de som dödade hennes man, tar hon en lång paus och säger sedan:
– Jag kan förlåta dem, jag har förlåtit dem.
“BE OM GUDS HJÄLP FÖR MIN FÖRSÖRJNING”
Den nigerianska kulturen handlar helt om överlevnad.
För Kwate är livet som äldre änka tufft och hon gör sitt
bästa för att kunna försörja sig.
– Jag odlar fortfarande mark och genom det lilla jag
får fram kan jag mätta mig själv. Be gärna om Guds
hjälp för min försörjning, säger hon.
När vi är på väg att åka delar Kwate en sista insikt.
– Eftersom Gud inte lät dem döda mig, räddade han
mig och jag kommer att
fortsätta ära honom.
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Victoria

Victoria berättar att hennes man dödades i den andra
attacken.
– De kom över bron. Vi satt vid dörren hemma, berättar hon.
Boko Haram överraskade byn. Innan Victoria och
hennes man hann reagera var de omringade av gruppens medlemmar, klädda i soldatuniformer. De drog
iväg med hennes man till sidan av vägen. Victoria
bad om nåd, men de knuffade iväg henne och dödade hennes man. Allt hon kunde göra var att ligga vid
hans sida och gråta.
– Det har varit svårt. Jag lider med mina barn. Vi kan
inte sluta minnas och känna smärtan, säger Victoria.
Genom traumarådgivningen har Victoria fått både
praktiska råd som gäller maten och barnens uppfostran,
men även hjälp på vägen mot ett inre helande. Livet utan
en make i Nigeria innebär dock fortfarande mycket stora utmaningar.
– Smärtan i hjärtat försvinner inte bara sådär. Ibland minns
du bara alla de tragiska händelserna, och när det inte fungerar
med mat eller skolavgifter så känner jag smärta.
Men Victorias hopp i Herren förblir stadigt. Hon tittar upp och säger
att hon får all sin styrka från Gud.
– Jag tror att om jag lägger allt i Guds händer så kommer han att hjälpa mig
i allt jag tar mig för.

Doris

Doris blev änka i den tredje attacken. När den inleddes flydde Doris och hennes man mot bushen.
– Vi sprang för livet, säger Doris.
Men de valde olika vägar och Doris ropade åt sin man att
han skulle följa efter henne. En stund senare hörde hon
skottlossningen, som dödade honom.
– När de sköt honom föll han till marken, rullade runt
två gånger och kämpade innan han gav upp.
Doris var tvungen att fortsätta springa för livet. Hon
såg aldrig sin man igen. Senare hörde hon att några av
byborna hade begravt honom.
– Han blev begraven där ute men jag vet inte exakt
var, säger hon och tittar mot stenarna utanför byn.
Doris beskriver hur hon blev väldigt bitter och förlorade förståndet.
– Om jag skulle säga till dig att jag kan glömma
smärtan så skulle jag ljuga för dig. Det är något jag
inte kan glömma, säger hon.
En så traumatisk händelse kräver lång tid av bearbetning, och traumarådgivningen hjälper till i den
processen.
– När jag är på kursen blir jag så uppmuntrad av
undervisningen och jag känner mig stärkt, säger Doris.
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Mariayamu

När Boko Haram attackerade byn uppmanade Mariayamus man henne att ta med
sig barnen och fly. Själv kunde han inte
fly tillsammans med dem, på grund av
fysiska förutsättningar.
– Vi tillbringade natten ute i bushen och nästa morgon när vi återvände fick vi veta att han hade dödats, säger Mariayamu.
Nästa morgon smög sig Mariayamu tillbaka till byn med
några unga män, för att leta
rätt på hennes man. De tog
med sig kroppen, begravde
den, och sedan återvände hon
till bushen med sina barn.
– Vi var tvungna att stanna i bushen i ytterligare sju
dagar. Under tiden flyttade vi vårt tält allt närmare
byn, dag för dag, berättar
Mariayamu.
Till slut ansågs det vara
säkert att komma tillbaka
till byn och Mariayamu
påbörjade sin långa resa av
helande och återhämtning.
– Jag har ingen make,
bara den tanken har traumatiserat mig. Jag kan
gråta hela dagen, säger Mariayamu.
Genom
traumarådgivningen har Mariayamu börjat få tillbaka hoppet.
– Jag insåg att det inte är
en lösning eller en väg framåt
att gråta hela dagen. Undervisningen har gett mig tröst, säger
Mariayamu.
Mariayamu håller fast vid
Herren och litar på Honom när
det gäller familjens behov.
– Jesus är min Frälsare. Han har
förmågan att rädda mig från alla
olyckor.
När Mariayamu får frågan varför
Boko Haram är så inriktade på att döda
svarar hon:
– Jag tror att djävulen har dem i sitt
grepp och de har helt och
hållet gått in under hans
ledning.
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Förföljelse mitt i
sandstormen Harmattan

SÅ HAR VÅGEN AV MILITANT ISLAMISM PÅVERKAT KRISTNA I NIGERIA

Harmattan är ett påfrestande väderfenomen i Västafrika som innebär att en stor sandfylld vind drar fram
under november till mars varje år, från västra Sahara
och sedan ner mot Guineabukten. Det fina dammet
som vinden för med sig kan orsaka skador på huden,
ögonen och lungorna. Vinden resulterar även i torka,
hungersnöd och kyla. Vid kraftig vind kan sandpartiklarna följa med ända till Nordamerika. Harmattan kan användas som en bild över hur militant islamism har dragit fram över Västafrika, och skapat ett
klimat som är ”hälsofarligt” för den kristna kyrkan.
Ett av de mest drabbade länderna är Nigeria. I en undersökning 2017 gjordes fältbesök, intervjuer och studier i 35 byar i nordöstra delen av landet, som var utsatta för attacker från Boko haram eller Fulaniherdar.
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som
väntade internflyktingar som så småningom skulle
återvända, och hur Open Doors bäst kan hjälpa till.
Undersökningen visade bland annat att många kristna som levde i områden som hade befriats av armén,
fortfarande kände sig otrygga eftersom attackerna
inte upphörde. I en del byar förekom dessutom övergrepp av bland annat militären, som använde sig av
tortyr för att få information om Boko Haram. Även
tjänstemän begick sexuella övergrepp mot kvinnor i
utbyte mot mat.
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STORT BEHOV AV TRAUMAVÅRD
De psykiska utmaningarna är stora efter traumatiska
upplevelser. Många kristna har utsatts för våld under
en längre period. Det är även många, däribland ett
stort antal barn, som har blivit vittne till när någon
nära anhörig har dödats. Några kristna byar totalförstördes under attackerna, i andra var det enstaka hus
som förstördes eller plundrades.
Enligt World Watch Monitor har tre fjärdedelar
av nordöstra Nigerias infrastruktur för vatten och
sanitet förstörts, vilket innebar att nästan 4 miljoner människor saknade rent vatten. En del kristna
berättade att vattenbrunnar i muslimska områden hade renoverats, men inte i de kristna byarna.
Människor led brist på sjukvård, antingen eftersom kliniker hade förstörts eller för att de nekades
vård på grund av sin kristna tro.
HUNDRATALS KYRKOR FÖRSTÖRDA
Efter att kristna skolor förstörts och lärare dödats
eller förvisats var det flera kristna som inte vågade
skicka sina barn till skolan, av rädsla för nya attacker. Privata skolor är ofta alltför dyra för kristna
och även statliga skolor kan bli ett för dyrt alternativ. Muslimska skolor däremot är betydligt billigare
vilket gör att en del kristna låter sina barn gå där
istället.

75%
AV ALL VATTEN OCH SANITET HAR FÖRSTÖRST.

I de sju värst drabbade områdena i delstaten Adamawa attackerades över 400 kyrkor (kan jämföras
med åtta attackerade moskéer). Det är ofta svårt att
återbygga kyrkorna eftersom församlingarnas inkomster har minskat drastiskt, då medlemmar ofta är flyktingar själva eller hjälper andra. Varken pastorer eller
församlingsmedlemmar var förberedda på attackerna
och pastorerna uppger att de kände sig dåligt rustade
inför den stora själavårdsuppgift som blev. En del kristna slutade att gå på gudstjänst, antingen för att de var
besvikna på Gud och istället återvänt till traditionell
religion, eller på grund av rädsla.
OPEN DOORS VILL BLAND ANNAT
RUSTA PASTORER
Utifrån det som kom fram i studien har Open
Doors startat ett flerårigt projekt i tio byar i Nigeria, med fokus på fyra saker. För det första ska
församlingslivet stärkas genom pastorsutbildning
om förföljelse, barn och ungdomsverksamhet samt
påverkansarbete. Planen är även att ersätta all pastorslitteratur som har förstörts. För det andra ska
kyrkor utbildas inom traumavård och som tredje
fokusområde finns yrkesutbildning och inkomstbringande aktiviteter. Till sist handlar projektet om
att hjälpa till med återuppbyggnaden av grundläggande samhällsfunktioner som brunnar, sjukhus,
skolor och hus.

1
2
3
4

PASTORSTRÄNING
TRAUMAVÅRDSUTBILDNING
HJÄLP TILL
SJÄLVFÖRSÖRJNING
ÅTERUPPBYGGA
SAMHÄLLSFUNKTIONER
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SRI LANKA
World Watch List 2020
Plats: 30 Poäng: 65
www.open-doors.se/srilanka

Ett år efter
påskbomberna
på Sri Lanka
Den 21 april är det ett år sedan
ett antal självmordsbombare
dödade hundratals människor
på Sri Lanka. Tre av attentaten
skedde i kyrkor. Terrorgruppen
IS tog senare på sig attacken,
samtidigt som en lokal extremistgrupp, NTJ, misstänktes.
På många platser runt om i världen möter kristna våld på grund
av sin tro på Jesus och under
kristna högtider som jul och påsk
kan riskerna vara extra stora. Kristna möts i större grupper, vilket
gör dem till en tacksam måltavla
för den som vill skada kyrkan.
Påskdagen 2019 i Sri Lanka blev
ett tragiskt exempel på detta, då
ett av de värsta terrorattentaten
sedan den 11 september 2001
skedde. I ett flertal självmordsbombningar på kyrkor och
lyxhotell i Sri Lanka dödades
253 människor och hundratals
skadades. En av kyrkorna var
Sionkyrkan, en pingstförsamling i
Batticaloa i östra delen av landet.
VAD GÖR OPEN DOORS?
Open Doors stöttar lokala samarbetsorganisationer, som har
besökt de drabbade familjerna
för att uppmuntra dem och be
tillsammans, haft med sig gåvor
och hälsningar från kristna runt
om i världen, hjälpt de drabbade
praktiskt, genom att till exempel
ersätta motorcyklarna som förstördes i bombdådet och hjälpa
människor att starta upp företag
för att kunna försörja sig. Open
Doors stödjer även Sionkyrkans
byggnadsfond.
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Liyoni och de andra i teamet minns vad Peters mamma
Praba sa om familjens hem senast teamet var på besök:
”Peter såg fram emot att vi skulle bygga färdigt vårt
hus. Nu när han inte längre är hos oss har vi tappat
lusten att fortsätta.” När teamet nu besöker familjen är
det istället full fart i huset, och fotot på Peter och hans
favoritleksaker som stod bredvid är bortplockade för
att inte bli dammiga av de pågående renoveringarna.
– Peter gav alla i det här hemmet så mycket glädje,
säger Praba.

Praba förlorade sin son:

”Peter är i
Jesu händer”

En av de som dödades i bombattentatet i Sionkyrkan
var åttaårige Peter, vars familj Open doors kontakter
nyligen var och besökte igen. Även om sorgen fortfarande är påtaglig är det skillnad mot det första besöket i maj förra året, konstaterar fältarbetaren Liyoni*.

FICK FRID EFTER PÅMINNELSE FRÅN GUD
Hon kämpar fortfarande med saknaden efter honom.
Tidigare brottades hon även med många frågor kring
varför det hände, och frågorna fanns där oavsett hur
många människor som kom och uppmuntrade henne
på olika sätt.
– Jag känner ingen ilska gentemot Gud, men jag har
så många frågor, förklarade hon en tid efter dådet.
Gud visade henne på olika sätt att Jesus höll Peter i
sina händer, men det var inte förrän hon upplevde att
Herren påminde henne om att Han själv en gång hade
utgett sin son som hon fick frid.
– Efter den dagen ställde jag inga fler frågor till Gud.
Peter är i Jesu händer.
TRON HAR STÄRKTS
Praba lever för hoppet om att hon en dag ska få återse
sin son i himlen.
– Det är väldigt svårt, men jag är glad att Jesus har
valt min son.
Uttalandet berör Liyoni, som förundras över Prabas
styrka. Trots att Praba fortfarande sörjer och är förkrossad är hennes tro stadig som en klippa.
– Jag har haft en relation med Gud ända sedan jag
var liten. Men efter Peter dog har min tro fördubblats,
säger hon.
Praba och hennes make har varit fast beslutna att
inte låta den fruktansvärda förlusten sätta deras tro
på spel. Visst finns frågorna där ibland, men de håller
fast vid Kristus eftersom det bara är hos Honom de har
fått frid. Och fältteamet ser att Gud har varit trofast.
Makarna har lite lättare för att prata och ler lite oftare,
än vid det tidigare besöket. De är tacksamma för alla
förböner från kristna runt om i världen, och ber om
fortsatt bönestöd.
– Be för vår tjänst. Jag har bara ett liv och jag vill
tjäna Gud genom det. Tidigare har jag arbetat med barnen och bönen i kyrkan, men jag vet fortfarande inte
om det är där jag ska vara. Be om Guds ledning för mig,
säger Praba.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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www.open-doors.se/kina
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BE FÖR MUSLIMER
I NORDVÄSTRA KINA
Mitt ibland de muslimska folkgrupperna i Kina
finns kristna, som är dubbelt utsatta. De förföljs både
av myndigheterna, men även av sina familjer.
I slutet av april inleds ramadan, muslimernas fastemånad. Så sker även bland muslimer i nordvästra Kina,
men på ett mer osynligt sätt. Sedan en tid tillbaka ses
religiösa uttryck som till exempel fasta, att ha långt
skägg, bära slöja och dagliga böner som extremism.
Många muslimer har därför slutat med detta, av rädsla
för att bli arresterade och hamna i omskolningsläger,
ett öde som har drabbat mer än en miljon uigurer de
senaste åren.
Men situationen är komplex. Mitt i den muslimska
gruppen finns till exempel syster An*, som är kristen
konvertit med muslimsk bakgrund. Hon är både övervakad av myndigheterna för sin kristna tros skull, och
är även förföljd av sin familj som inte accepterar hennes konvertering. För hennes del har det statliga förtrycket mot religiösa grupper lett till att hennes pappa
inte längre vågar misshandla henne för att hon inte
följer muslimska traditioner, som till exempel ramadan, eftersom han är rädd att bli anklagad för extremism.
Be för kristna med muslimsk bakgrund i Kina.
Tacka för dem som mitt i det statliga förtrycket
får uppleva att förtrycket minskar i sina hem.
Be speciellt för syster An. Be att hon ska få mod
och styrka att förlåta sin familj och visa på
kärleken i Jesus.
Be för de två stora muslimska folkgrupperna i
Kina, uigurer och hui. Be att de får möta Jesus
Kristus under ramadan.
Be för de uigurer, både kristna konvertiter och
muslimer, som sitter i omskolningsläger.

Fortsätt be för muslimer under ramadan! På vår hemsida kan du
beställa bönehäftet ”30 dagar”, som är en inspiration till att be för
muslimer i världen under tiden 24 april - 23 maj.
*Namn ändrat av säkerhetsskäl
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Nyheter
KRÄNKS FÖR SIN TRO

SVERIGE – Varannan kristen ungdom
upplever att de kränks för sin tro. Det
visar en rapport från Sveriges kristna
råd (SKR). Rapporten grundar sig på
en enkät som knappt 400 ungdomar
i åldern 13-25 år har svarat på. Enligt
rapporten är det oftast en kompis
som står för kränkningen, och i cirka
en fjärdedel av fallen är det en lärare.
– Vår rapport visar på en problematisk situation för troende ungdomar,
särskilt när det är läraren som kränker. Rapporten är ännu ett tecken på
att religionsfriheten i Sverige inte är
så självklar som vi gärna vill tro, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

3

SÅ MÅNGA ÅR HAR DEN MALAYSISKE PASTORN RAYMOND KOH
VARIT FÖRSVUNNEN. HAN KIDNAPPADES PÅ ÖPPEN GATA 2017.
EN UTREDNING HAR VISAT ATT DET ANTAGLIGEN VAR EN SPECIALSTYRKA INOM POLISEN SOM LÅG BAKOM BORTFÖRANDET.

KRISTEN AKTIVIST SLÄPPT

IRAN – Fatemeh Mohammadi, en 21årig konvertit i Iran som kallas Mary,
har släppts mot borgen. Hon greps i
mitten av januari, men det dröjde
veckor innan hennes familj fick veta
vad som hänt. Mary är anklagad för
att ”störa den allmänna ordningen
genom att delta i en olaglig samling”,
efter att hon deltagit i protester mot
att Iran skjutit ned ett ukrainskt passagerarplan i början på året. Hon har
tidigare suttit fängslad i ett halvår, efter att ha deltagit i en gudstjänst med
en husförsamling.

KYRKOR STÄNGS I RYSSLAND

RYSSLAND – De icke-ortodoxa kyrkorna i Ryssland möter allt mer förtryck.
Under 2019 var det tio församlingar
som stängdes, jämfört med två stycken året innan. Bland annat används
byråkratiska brandföreskrifter och
byggnadsregler för att tysta religiösa
grupper.
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En kyrka i Pakka, norra Nigeria, som förstördes i en attack av Boko Haram.

NIGERIA OM ISLAMISTISKA ATTACKER:

”HAR KRISTNA SOM MÅLTAVLA”
NIGERIA – Nigerias regering erkänner nu att det är de kristna
som framför allt utsätts för, och påverkas av, de senaste årens
våldsamheter i landet. Erkännandet är ”ett avgörande steg
mot upprättelse” för den kristna befolkningen i norra Nigeria, menar Jo Newhouse, Open Doors talesperson för Afrika
söder om Sahara.
Nigerias informations- och kulturminister Lai Mohammed
menar att målet för de militanta grupperna är att ställa kristna
och muslimer mot varandra, enligt Christianity Today.
– [Islamistiska grupper] har kristna och kristna byar som
måltavla av en anledning, vilket är att starta ett religiöst krig
och orsaka kaos i landet, sa han under en presskonferens i slutet av februari.
Mer än 7000 kristna i Nigeria har dödats för sin tros skull
under de senaste tre åren, enligt Open Doors siffror. Fram tills
nu har myndigheterna förnekat att kristna skulle utgöra en
särskild målgrupp. Grupper som Amnesty har kritiserat regeringen för att de inte har agerat, vilket de menar har förvärrat
konflikten.

PÅ GÅNG: OPEN DOORS DAY 2020

SAVE THE DATE:

2018 firade Open Doors 10 år. Inga kända talare var devisen. Responsen var överväldigande
och många besökare blev starkt berörda av det som talare från den förföljda kyrkan berättade.
Med anledning av det arrangerar vi nu Open Doors Day.
Under en dag samlas vi för seminarier, bön och spännande möten – allt med fokus på den förföljda kyrkan.
Vi kan utlova en dag som inte lämnar dig oberörd. Boka in lördagen den 5 september 2020 redan nu!

Lördag 5 september 2020
ÄR DU KREATIV?

|

Är du kreativ och gillar att skapa? Sy, sticka, måla, dreja,
dikta, bygga, …? Skapar du själv eller tillsammans med en
grupp?
Kanske vill ni stötta förföljda kristna med er kreativitet?
Läs mer på vår hemsida om olika alternativ hur du med
din kreativitet kan stötta den förföljda kyrkan:
www.open-doors.se/odday/kreativ

Conventum Örebro

|

Fri entré

BLI VOLONTÄR

Stöd den förföljda kyrkan och bli volontär för en dag!
Vi behöver cirka 100 volontärer för att kunna genomföra
Open Doors Day.
Hjälp behövs inom många olika områden. Du hittar dem
på vår hemsida. Där finner du också anmälningsformulär:
www.open-doors.se/odday/volontar

10-ÅRSJUBILEUMET GENERERADE:
2000
200 000 KR
100
BESÖKARE UNDER HELA DAGEN

GÅVOR TILL DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

FOTO OCH BREVHÄLSNINGAR SKICKADES TILL
VÅRA FÖRFÖLJDA SYSKON

BARNPROGRAM
4
FRÅN 5 ÅR OCH UPPÅT UNDER HELA DAGEN

TALARE FRÅN DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SKRIV EN RAD: MARY I NIGERIA

Uppmuntra änkan

Mary i Nigeria
I början av 2020 kidnappades Mary Andimis make, pastor Lawan, i delstaten
Adamawa i nordöstra Nigeria. Bakom kidnappningen stod Boko Haram. Efter
tre veckor av förbön och förhandlingar kom det tragiska beskedet att Lawan
hade avrättats.
Lawan var bland annat regional ledare inom Christian Association of Nigeria (CAN) och pastor inom samfundet EYN. Efter hans bortgång står nu 55-åriga Mary ensam med parets nio barn. Var med och ge tröst och uppmuntran till
henne, genom att skicka en hälsning.

Skrivkampanjen pågår fram till den 15 augusti..

VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
y Skriv kortfattat och tydligt
på enkel engelska.
y Nämn inte Open Doors.
y Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men
inte din adress eller ditt
fullständiga namn. Skicka
inga pengar.
y Visa respekt: Undvik att
skriva om personens förflutna eller välsignelserna i
ditt eget land.
y Skriv uppmuntrande och
skicka gärna med ett
bibelord.
y Vykort och teckningar är
särskilt uppskattade.
y Skriv inte något negativt
om landets religion eller
regering.

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

Del 4

”Al, lev ut Kristus i
en skadad värld”
Stilla veckan och långfredagen är
ett bra tillfälle för mig att påminnas
om, och reflektera över, broder Andrews predikan under min pastorsordination för ett tiotal år sedan. Jag
var inte den enda personen som ordinerades den dagen, men Andrew
riktade det mesta av sitt budskap
till mig personligen på ett ödmjukt,
men också övertygande, sätt.
Bibelstället han valde att predika
från var ett av hans och mina favoriter, Galaterbrevet 2:20: ”och nu
lever inte längre jag, utan Kristus
lever i mig. Och det liv jag nu lever
i min kropp, det lever jag i tron på
Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig”.
Jag kommer inte ihåg varje detalj i predikan, men jag kände igen
budskapet eftersom jag har sett min
vän leva ut det i många situationer.
Nyckeln till att förstå denna undervisning av Paulus kan sammanfattas: ”Jag är död”!
Efter att ha överlämnat sig till
Gud i slutet av 1940-talet insåg Broder Andrew att hans liv inte längre
tillhörde honom, så han började se
varje sammanträffande och varje
möte som en gudomlig möjlighet.
Det spelade ingen roll om personen
var en kändis eller en tiggare.
Utanför ett hotell i en sydasiatisk
stad fick broder Andrew alltid sina
skor putsade av en fattig muslimsk
man. Andrew frågade om hans familj och gav alltid mannen dricks.
Medan vi väntade på vår bil pratade

han med dörrvakten som var kristen och uppmuntrade honom att
be för varje person som gick in på
hotellet. Vi träffade ofta även högt
uppsatta tjänstemän. Vid ett tillfälle
fick vi träffa ledaren för en fundamentalistisk muslimsk grupp. På
natten kunde Andrew predika i en
gudstjänst eller tillbringa tid med
vuxna som lärde sig läsa och skriva.
Vid varje möte var broder Andrews
inställning densamma: ”Al, du kanske är den enda Jesus som denna
person någonsin möter”, kunde han
påminna mig.
Det var den delen av broder Andrews predikan som tog tag i mig.
Var Kristus i en skadad värld. Det är
faktiskt det som Paulus lär ut i bibelordet. Om jag är död, vem lever
då? Det är Kristus som lever i mig.
Så överallt där jag finns är min längtan att Kristus ska få älska andra
genom mig. Broder Andrew visade
att vi ska leva av tro i de mötena
med människor som Gud leder oss
till. Han oroade sig inte så mycket
för hans inverkan på deras liv. Han
litade på att Gud skulle ge honom
rätt budskap för varje person och
lämnade sedan resultatet till Gud.

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.
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Kallelse till

årsmöte
Lördagen den 25 april vill vi välkomna dig som
är medlem i Open Doors till årsmöte. Vi samlas
klockan 13.00 i Open Doors lokaler på
Idrottsvägen 16 i Örebro.
Årsmötet kommer att behandla förslag om
stadgeändring i paragraf 7 (avseende kallelse till
årsmötet), paragraf 8 (avseende styrelseledamöters
mandatperioder) och paragraf 10 (avseende deadline
för motioner inför årsmötet).
Mer information om stadgeändringarna finns
på hemsidan: www.open-doors.se/arsmote
I samband med årsmötet bjuder vi på enklare fika.
Anmälan sker skriftligen till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
eller till: sweden@od.org
Vi behöver din anmälan senast den 10 april.

Missa inte:

Open
Doors
på TV
Under våren kommer vi att sända tv-programmet
”Open Doors – i förföljelsens spår” genom kanalen
Himlen TV7.
I det första avsnittet som sändes i mars berättar Open
Doors generalsekreterare Peter Paulsson om World
Watch List 2020 och hur situationen ser ut i de länder
där förföljelsen mot kristna är som störst.
Du kan se avsnitten i Himlen TV7:s tablålagda
tv-sändning samt i kanalens Play-arkiv.

LEDIGA TJÄNSTER

Inspiratör till
Malmöregionen
50-75 % (med möjlighet till utökning)
Sista ansökningsdag 30 april. Intervjuer sker löpande.

MER INFORMATION:
www.open-doors.se/om-open-doors/lediga-tjanster

Nu finns boken

”MIRAKLERNAS NATT”
ute på svenska!
I vår webbutik hittar du
berättelsen om hur en
miljon biblar smugglades
in i Kina under en natt
i början av 1980-talet.
Författare till boken är
Paul Estabrooks,
som var koordinator
för det stora bibelsmugglingsprojektet.

Pris: 200 kr

www.himlentv7.se
www.open-doors.se/resurser/bocker
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GE EN GÅVA

Rikiya bor i nordöstra Nigeria. Hennes namn kommer från profeten Jeremia och betyder ”förhärligad
av Herren”. Men för Rikiya har det dock inte alltid
känts så.
Efter nio års äktenskap dog hennes man av sjukdom och Rikiya blev änka med tre barn. Bara en
månad senare väcktes hon av en granne som sa att
grannbyn var attackerad av Boko Haram. Grannbyn stod i lågor och Rikiya förstod att det bara var
en tidsfråga innan deras egen by skulle bli angripen. Hon tog med sig barnen och började springa.
Sent på natten lyckades familjen ta skydd i en
stad i närheten, innan de fortsatte till staden Yola,
cirka tio mil hemifrån. Där stannade de i två månader innan det var säkert att återvända. Återkomsten för Rikiya och barnen blev svår.
”Jag var så traumatiserad. Min man hade dött
och Boko Haram hade förstört vår by. Vi hade inget
annat än kläderna på kroppen” berättar hon.
Det enda hon kunde göra var att leta bland resterna av hemmet. Hon hittade några större
bitar veckad plåt och byggde ett skydd av
dem.
Men berättelsen tar inte slut där. Tack
vare gåvor kunde Open Doors ge Rikiya
traumavård och ett mikrolån, så att hon
kunde köpa två getter som kan ge inkomster
till familjen.
”Ni gav mig hopp och läkedom” säger hon.
Kristna i norra Nigeria lever fortfarande under
ett konstant hot om attacker från grupper som
Boko Haram. Dina böner och ditt stöd är fortfarande avgörande för dem, och för förföljda kristna på
andra platser runt om i världen.

Genom ditt stöd

kan vi hjälpa
Rikiya i Nigeria

Tack och 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.
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.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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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

öre

9008913

45

Be för kristna änkor i Nigeria

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

INBETALNING/GIRERING AVI

PLATS FÖR
KYLSKÅPSMAGNET

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

Omslagsgiro Flight Mission nr 3 2010.indd 1

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

POSTTIDNING

B

April 2020

Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Tack!
Sedan kriget startade i Syrien
i mars för nio år sedan har
Open Doors Sverige förmedlat
över 10 miljoner kronor
till Syrien.

Pengar som bland annat har gått till
traumahjälp, nödhjälp, mikrolån, Centers
of Hope och ledarträning. På det sättet kan
våra förföljda syskon i landet vara ett ljus i
mörkret för den krigsdrabbade befolkningen.
Din gåva har gjort detta möjligt!
Kriget pågår fortfarande i Syrien och nöden
är stor. Vi vill ta till oss utmaningen från
Uppenbarelseboken: ”Här behövs
uthållighet hos de heliga, hos dem som
bevarar Guds bud och tron på Jesus”.
Två tredjedelar av den kristna
befolkningen i landet har flytt sedan
kriget började, vilket innebär allvarliga
konsekvenser för kyrkorna i Syrien.

Även om kriget pågår i
nio år till vill vi fortsätta
stötta våra syskon.
Stå med dem – din gåva behövs!

BG: 900-3054
Swish: 900 30 54

Märk din gåva ”Syrien 9år M”

Vi ger inte upp
Vill du stötta Open Doors arbete i världen långsiktigt?
Bli månadsgivare! Mer information finns på: www.open-doors.se/manadsgivare

