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LEDARE

Ta upp korset och
följ Mig-varje dag!
I vårt land finns lagar och regler som alla förväntas följa. Men
vi har även normer och oskrivna regler som inverkar stark på
våra liv. Vad skulle till exempel hända om du passerade alla
som stod i matkön på Ica? Om du kliver på en buss och sätter
dig i sätet bredvid den enda passageraren ombord? Om du går
in till tandläkare utan att ta på dig de blå skoskydden? Ja, de
flesta har koll på hur vi interagerar med andra. Talesätt som
”rätt ska vara rätt” och ”lagom är bäst”, är vägledande för vårt
beteende!
Vår kultur har även fostrat oss svenskar att inte sticka ut
alltför mycket. Vi är därför en aning ängsliga att saluföra en
åsikt som inte ligger rätt i åsiktskorridoren. Även om vi månar om ett öppet samtalsklimat är verkligheten en annan.
Människor som framför en perifer ståndpunkt och vågar agitera för sin uppfattning blir förr än senare negligerad eller
avfärdad som en excentrisk virrpanna eller bisarr fundamentalist.
Ett kitt som håller oss samman är tilltron till forskningen. Vi är nöjda med att framstå som upplysta och moderna
människor som kommit långt i ”utvecklingen”. Som bevis
på våra framsteg konstaterar vi självbelåtet att Sverige nästan alltid ligger i det översta skiktet av olika empiriska studier, jämförelser och index. En konsekvens av detta är att vi
lämnar allt vad religion heter bakom oss. Den vetenskapliga
forskningen har blivit vår tids stora ledstjärna och forskarna
ger oss den sanning vi behöver.
Men vad skulle hända om du en dag plötsligt skulle bryta
mot vår kulturs normer och oskrivna regler? Om du på riktigt
skulle gå tvärs emot samhällets förväntningar och vedertagna livsstil? Detta är precis vad som sker varje gång en människa väljer att följa Kristus i en muslimsk kontext. Och det är
detta som berättelserna handlar om i denna tidning.
Att vittna om Jesus kommer alltid att bryta mot ett lands
normer och kultur. Detta gäller även i Sverige. Du kommer
alltid att få betala ett pris, oavsett var på
jorden du befinner dig. Men det har du
antagligen redan upptäckt. Eller?

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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”Jag trodde jag
var den ende
kristne i Jemen”
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När Mohammad blev kristen i början av 2000-talet
trodde han att han var den ende som trodde på Jesus
i Jemen. I dag är han och hans familj med och bygger
upp Guds församling i det krigshärjade landet.
– I Bibeln ser vi hur Paulus på grund av förföljelse
gick från plats till plats och att slutresultatet var en
stark kyrka. Det är vad jag hoppas också för den jemenitiska kyrkan, säger Mohammad.

JEMEN
World Watch List 2020
Plats: 8 Poäng: 85
www.open-doors.se/jemen

I Jemen kämpar många människor för att få mat för
dagen, hitta ett arbete och överleva i krigssituationen.
De få kristna som finns bland dem har samma utmaningar, samtidigt som de också ska hantera förföljelsen som de möter. Open Doors har träffat Mohammad,
44 år, och hans hustru Alima, 38 år, och får höra deras
berättelse om hur Gud arbetar i detta strängt islamiska
land. Mohammad börjar berätta om hur han kom till
tro för 17 år sedan.
– En dag hittade jag en bibel i en secondhandbutik.
Jag blev nyfiken och köpte boken.

tersom hon var så vänlig mot andra människor, säger
Mohammad.
Uppmanad av Mohammad började Alima läsa
evangeliet och blev mycket berörd, särskilt av budskapet att älska sin fiende.
– Att läsa det hade stor inverkan på mig, det skulle
vara en lösning för många problem i Jemen. Budskapet
var en tanke jag inte hade hittat någonstans i andra
religioner. Denna vers fick mig att söka efter andra ord
från Jesus, säger hon.

MÖTTE JESUS GENOM BIBELLÄSNINGEN
Mohammad var tvungen att gömma boken och läsa
den utanför sitt hem, men trots svårigheterna ledde
bibelläsningen så småningom till att han blev frälst.
– När jag blev kristen trodde jag att jag var den ende
i Jemen. Under en lång tid kände jag inte till andra jemenitiska kristna.
I dag är det annorlunda och Mohammad känner
många som delar hans tro. Han minns med glädje sitt
första möte med en annan jemenitisk kristen.
– Vi skrattade tillsammans. Senare träffade jag andra, till och med några som konverterade före år 2000.
Jag hörde också talas om missionärer som hade arbetat i vårt land. Jag behövde växa i min tro och i min
kunskap om Bibeln innan jag var redo att döpas.
”BAD ATT MIN FRU OCKSÅ SKULLE BÖRJA TRO”
Han fick den lärjungaträning han behövde och blev
döpt. Strax därefter blev han genom en kristen vän
presenterad för Alima som fortfarande var singel och
inte hade lovat bort sig till någon man. Alima var muslim, men paret valde ändå att gifta sig.
– Jag bad till Gud att min fru också skulle börja tro
och att vi som ett par skulle växa tillsammans. Hon var
verkligen intresserad av kristendomen och jag var 90
procent säker på att hon också skulle bli kristen, ef-

GUD VISADE SIG GENOM ETT MIRAKEL
Men något mer behövdes för att vinna henne för Kristus. Gud svarade på ett övernaturligt sätt.
– Vi såg mirakel hända i våra liv som nästan är för
känslomässiga att prata om. Åldersskillnaden mellan
våra barn är sju år, eftersom vi under dessa år inte
kunde få barn. Varje gång min fru gick till läkaren fick
hon beskedet att det var omöjligt att bli gravid igen, berättar Mohammad.
När paret läste i Bibeln om vad Jesus gjorde började
Mohammad utmana sin fru att tala med Gud om den
”omöjlighet” som fanns i parets liv.
– Vi sa till Gud att vi önskade ett till barn och att vi
skulle följa Honom om vi fick bönesvar. Samma månad blev hon gravid, säger Mohammad.
Graviditeten mötte stor förvåning bland sjukhuspersonalen, som gjorde graviditetstestet tre gånger
innan de var säkra.
– En i sjukhuspersonalen började till och med gråta
eftersom hon var så glad för min frus skull. Vi säger
till alla att detta barn är vårt ”mirakelbarn”, säger Mohammad.
Under tiden klättrar den lilla treåringen på bordet
och stolarna och leker med sina leksaker som alla andra barn brukar göra. En dag kommer han förhoppningsvis att förstå vilket mirakelbarn han är.
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”SOM FÖRSAMLING VILL VI SE TILLVÄXT.
VI PRATAR MED MÄNNISKORNA I VÅR GRUPP OM
HUR MAN KAN VARA ÖPPEN MED SIN KRISTNA TRO
PÅ ETT KLOKT SÄTT, HUR MAN DELAR EVANGELIET
MED RÄTTA ORD OCH HUR MAN FÅR SE TILLVÄXT.”

STARTADE FYRA HUSFÖRSAMLINGAR
Efter miraklet med graviditeten höll paret sitt löfte
till Gud. Hemma startade de husförsamlingar, två för
kvinnor och två för män. Mohammad förklarar att
grupperna delades i två för att kunna anpassas efter
hur länge man hade varit kristen.
– En grupp för dem som inte hade döpts och en för
dem som har varit kristna under en längre tid och
redan hade blivit döpta. Ibland kommer bara ett litet
antal men andra gånger kommer tio till tolv personer.
Alima berättar att grupperna växer.
– Man tar med sig andra dit. Det intressanta är att
många i gruppen är ganska välutbildade. Några av
kvinnorna tar med sina barn till kyrkans möten. Vi
har ett speciellt program för dem, med en berättelse
från Bibeln och en aktivitet relaterad till berättelsen.
Barnen tittar också på en kristen tecknad film.
De dagliga samlingarna i husförsamlingarna startar oftast med bön. Därefter har gruppen bibelstudium
innan det är dags att be igen.
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– Ibland är det jag som undervisar, och ibland är
det min man. Vi har också möten där vi pratar om ett
tema. Ibland läser vi alla en vers från ett avsnitt och
sedan delar var och en vad han eller hon förstår av den
bibelversen, säger Alima och fortsätter:
– Vi sjunger också. Ibland använder vi Youtube som
hjälp. Efter sången har vi en paus och börjar sedan ett
nytt bibelstudium. Ibland håller vi på tre-fyra timmar
tillsammans.
HOPPAS ATT FÖRSAMLINGEN SKA VÄXA
Säkerheten är viktig. Mohammad berättar att ljudet
från gatan hjälper till att dölja sångerna. För att samlingen inte ska uppmärksammas anländer deltagarna
inte samtidigt till hemmet och husgrupperna i Jemen
har heller ingen kontakt med varandra, för att en
grupp ska kunna fortsätta även om en annan grupp
upptäcks.
– Som församling vill vi se tillväxt. Vi pratar med
människorna i vår grupp om hur man kan vara öppen
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med sin kristna tro på ett klokt sätt, hur man delar
evangeliet med rätta ord och hur man får se tillväxt,
säger han.
Mohammad drömmer om att studera teologi, för att
vara bättre utrustad för arbetet med den jemenitiska
kyrkan. Just nu befinner sig familjen långt bort från
den Arabiska halvön, eftersom de tvingades fly för
sin kristna tros skull. Men trots avståndet har de nära
kontakt med kyrkan i sitt hemland.
– När kriget är över hoppas jag att vi kan återvända
till Jemen, och att jag en dag ska få se kyrkan växa och
bära mycket frukt. Numera är antalet arbetare mycket
få i landet, så vi måste be för fler arbetare, säger Mohammad.

beln, men andra gör inte så mycket. För kristna är det
ofta en utmaning att hitta en tillräckligt säker plats för
att kunna läsa Bibeln, även när de har den i sin mobiltelefon. De flesta av oss har alltid familjemedlemmar
runt omkring sig.
Mohammad påminner om att förföljelsen är något
vi kan förvänta oss, och något som kan påverka kyrkan på ett positivt sätt.
– I Bibeln ser vi hur Paulus på grund av förföljelse
gick från plats till plats och att slutresultatet var en
stark kyrka. Det är vad jag hoppas även för den jemenitiska kyrkan. Kristus sa att den som vill följa honom
måste ta på sig sitt kors. Det betyder att vi måste följa
honom även om det kostar oss allt. Vi ska till och med
be för dem som förföljer oss, säger Mohammad med

”VI SKA TILL OCH MED BE FÖR DEM
SOM FÖRFÖLJER OSS”
Enligt Mohammad är lärjungaträning en av utmaningarna när det gäller kristna i Jemen.
– Vissa har mycket energi och läser och studerar Bi-

övertygelse.
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.
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Så firas
gudstjänst
på ett café
Den här våren har kristna i Sverige tvingats tänka
om när det gäller hur vi ska fira gudstjänst, med anledning av spridningen av coronaviruset. Några som
vi kan inspireras av i krisen är förföljda kristna i
Nordafrika, som är vana att fira gudstjänst på annorlunda sätt. Daniel* är en av dem.
Vi möter Daniel på en lärjungaträning, där han är en
av deltagarna. Han är en ung nordafrikansk man i
20-årsåldern, som har varit kristen sedan 2017. I hans
stad finns ett tjugotal kristna. De har ingen kyrkolokal
där de kan mötas, utan träffas istället i någons hem,
som en husförsamling.
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– Vi träffas, läser Bibeln och pratar om ett ämne.
Men vi ses också på caféer. Där kan vi inte träffas som
en stor grupp förstås, utan möts bara två eller tre personer.
Eftersom den stora gruppen inte kan träffas varje
vecka i någons hem, firar Daniel gudstjänst på caféer
större delen av tiden.
– Vi skickar sms till varandra dagen före för att bestämma ett ämne vi ska prata om. På caféet börjar vi
med bön och sedan pratar vi om ämnet.
SÄKERHETEN RUNT GUDSTJÄNSTER VIKTIG
De läser sin Bibel hemma för att förbereda sig, men på

människor kan smyga in i huset där gudstjänsten ska
hållas.
”HÄR KAN VI LÄSA BIBELN I FRIHET”
Lärjungaträningen som Daniel deltar i sker i en av de
större städerna i landet, vilket innebär en större möjlighet att vara öppen med sin tro. Här kan deltagarna
sitta och läsa sin Bibel i frihet, till skillnad mot i Daniels hemstad. För honom betyder lärjungaträningen
mycket.
– Den här träningen är för mig som en fyr är för
ett skepp på havet. Det vi hör här är mat för själen. Att
möta andra bröder och systrar ger en bra känsla, och
det ger oss mer kraft att vandra på Jesu väg.
Daniels egen väg till Jesus började med att han sökte i Sunniislam, den trosinriktning som han växte upp
inom, och sedan vände han blicken mot shiaislamska
grupper och Iran. Men det var först 2017 när han började läsa Bibeln som hans liv förändrades.
–Att läsa om Gud, att vi är Hans barn och att vi kan
ha en relation med Gud, var saker som verkligen berörde mig. Jag hade inte någon relation med Gud i islam.
Jag fortsatte att läsa, tittade på kristna tv-program och
blev kristen.

caféet lägger de inte en tryckt Bibel på bordet utan läser Guds ord på sina mobiltelefoner. De knäpper inte
händerna och sluter inte ögonen när de ber, utan ber
som om de hade ett vanligt samtal.
– Vi visar inte att vi är kristna när vi är på ett café,
säger Daniel.
I många nordafrikanska länder är kristna en obetydlig minoritet i ett muslimskt samhälle och det är
inte enkelt för kristna att träffas för att tillbe.
– När vi möts i ett hus måste vi tänka på säkerheten.
Alla kan inte komma vid samma tid eller gå samma
väg och vi kan inte parkera flera bilar nära ett hus.
Mötet läggs ut över en längre tidsperiod så att

DANIELS FAMILJ OVANLIG
Medan många kristna konvertiter i Nordafrika möter
förföljelse från sina familjer, var responsen från Daniels familj inte fientlig alls.
– De kände mig och visste att jag hade sökt. De accepterade det, men ville inte att jag skulle prata med
dem om det. Min fru accepterade det också. Och nu ser
hon hur mycket jag har förändrats, att jag gör gott mot
henne och tar hand om mitt jobb och min familj.
Daniel hoppas att hans hustru också ska bli kristen.
– Jag gav henne Bibeln att läsa i, men hon behöver
få se Jesus i Bibeln och i mig. Jag är säker på att hon
kommer att bli kristen, eftersom hon ser hur jag har
förändrats. Hon hör också när jag ber.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
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KABIL

LÄRJUNGATRÄNAR LEDARE I NORDAFRIKA

Konverteringen kostade honom kontakten med hans
familj, men trots det är Kabil* trogen uppdraget från
Gud: att träna ledare i Nordafrika.
– Inget kan jämföras med livet Jesus har gett mig, säger den kristne nordafrikanen.

Kabil är i 40-årsåldern och kom till tro 2004. Han är
en av många nordafrikaner som har vigt sitt liv åt att
utbilda och utrusta människor. Eftersom han är konvertit med muslimsk bakgrund vet han sedan tidigare
värdet av god undervisning och lärjungaträning.
Till en början var hans familj inte så fientligt inställd
till hans konvertering, men efter några år började problemen. Kabil fick till slut välja mellan dem och Jesus.
–Det var väldigt svårt, men jag beslutade mig för att
ge upp min familj och följa Herren. Jag lämnade inte
bara min familj utan också mitt hem och mitt företag.
Jag har fortfarande ingen kontakt med min mamma
och mycket lite kontakt med mina syskon.
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FÖRSAMLINGEN BEHÖVDE LÄRJUNGATRÄNING
För några år sedan insåg medlemmarna i Kabils kyrka
att flera av konvertiterna hade slutat att komma dit.
Församlingen diskuterade det och insåg att de saknade
lärjungaträning.
–Vi märkte att när en person väl hade blivit döpt såg
vi dem inte i kyrkan mer. Vi upptäckte även att vissa
församlingsmedlemmar inte var så stadiga i sin tro,
trots att de hade varit kristna i flera år.
De började använda sig av en kurs som har tagits
fram av Open Doors, och såg snart stora positiva förändringar, både andligt och i församlingsgemenskapen.
NÄTVERK MED DRYGT 50 LEDARE
Kabil är väldigt entusiastisk över kursen, eftersom han
själv fick ut mycket av att gå den.
–Tidigare ville jag ibland lämna kyrkan på grund av
problem jag såg hos människor, men sedan vi började
kursen har jag sett stora förändringar hos många. Gud
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förvandlar dem och nu är de själva ledare.
Kursen består av tre delar. Den första handlar om
basala principer kring att vara en lärjunge. Den andra
handlar om att vara en lärjunge i församlingen och
den tredje om att tjäna både kyrkan och det omgivande samhället. Kabil har skapat ett nätverk av drygt 50
lokala församlingsledare som tillsammans har 350
personer i sina grupper.
–Jag tackar Gud för detta och känner även tacksamhet mot min pastor som alltid har uppmuntrat mig
i den här rollen. Jag blir motiverad av att undervisa,
kommunicera och att se människor växa i sin tro.

kyrkan om hon blev sömnig och slog sig till ro. Jag gläder mig eftersom tusentals människor runt om i länderna kommer samman och ber till Gud, säger Kabil.
Han refererar till Psaltaren 126, att ”de som sår med
tårar skall skörda med jubel”.
–En dag skall vi få skörda många själar i denna region och föra evangeliet till alla länder runtomkring oss.
Herren kommer att glädja sig när Han ser människor
komma till tro i Nordafrika.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.

”FÖRFÖLJELSE EN VÄLSIGNELSE”
Kristna i Nordafrika förföljs, som i många andra länder med muslimsk majoritet. Till exempel har kyrkor
nyligen fått stänga i Algeriet.
– Jag skulle säga att förföljelse aldrig är dåligt för
kyrkan, utan en välsignelse. Jag gläder mig eftersom
kyrkan blomstrar och mår bra. Det skulle bli farligt för
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www.open-doors.se/indien
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Corona slår hårt
mot förföljda
kristna i Indien
I likhet med många andra länder har Indien stängt
ner för att bekämpa covid-19. Trots att landet “bara”
har drygt 28 000 bekräftade fall (27 april) i en befolkning på över en miljard, är konsekvenserna av
restriktionerna mycket stora. Många förföljda kristna har förlorat sin inkomst och är i direkt behov av
hjälp. Det är svårare än någonsin att nå dem, men
Open Doors samarbetspartners gör vad de kan för att
bidra med det mest nödvändiga av allt: mat.
Dhiraj* är en hängiven pastor. Han bor med sin lilla
familj i slummen i en stor stad i Indien. Han skickade
oss följande meddelande:
“Vår församling finns i samma slum som där vi bor.
Medlemmarna är mycket fattiga, men de offrar varje
vecka. Detta ger mig min enda lön på 200 – 500 rupier
i veckan (cirka 2,50 – 6,50 amerikanska dollar, reds.
anm.). Men nu när vi har stängt ner kan ingen offra.
Jag kan inte gå någonstans och hittar inget annat arbete. Jag vänder mig till er för att få hjälp.”
Dhiraj är bara en av alla kristna med detta behov.
De kan räknas i tusental. Kanske i miljoner. Alla lever
de i ett land som blir allt mer fientligt mot evangeliet
samtidigt som coronautbrottet hotar deras liv.
“KÄNNER TILL 20-30 PASTORER SOM SVÄLTER”
Shalom*, en annan partner, ringde och berättade om
Jai*.
“Förra gången vi talades vid var allt okej. Nu berättade han hur nedstängningen påverkar honom och andra pastorer. De kan inte arbeta och de kan inte besöka
sina församlingsmedlemmar. De känner till åtminstone 20-30 pastorer som svälter på grund av nedstängningen.”
Kyrkomedarbetaren Paras får många samtal från
sina församlingsmedlemmar – de flesta dagavlönade
arbetare.
“Nu när landet har stängt ner vänder de sig till oss
och ber om hjälp. Vi kan hjälpa dem andligt genom att
skicka meddelanden och Guds Ord via sociala medier
som WhatsApp och Facebook. Men vi kan inte möta
deras fysiska behov. Kan er organisation hjälpa oss
med att skaffa mat till de fattiga i kyrkan?”

FATTIGA KRISTNA MUTAS AV HINDUEXTREMISTER
Open Doors grundare Broder Andrew började sitt missionsarbete med att besöka förföljda kristna i Östeuropa och ge dem biblar. Senare utökades Open Doors
verksamhet med träningsprogram, men vi upptäckte
snart att de mest grundläggande behoven måste mötas innan biblar och träning är till nytta. Därför är en
viktig grundpelare för vårt arbete i länder som Indien
att stötta den förföljda kyrkan med hjälp och lindring
i nöden. I samarbete med våra partnerorganisationer
försöker vi nå förföljda kristna i Indien som svälter på
grund av åtgärderna mot covid-19.
Detta är viktigt nu, men även inför framtiden.
“Just nu är det inte så mycket kontakt emellan
människor”, säger Heena*, en av Open Doors lokala
medarbetare. Hon fortsätter:
“Men vi vet av erfarenhet att hinduiska extremister
försöker muta fattiga kristna att bli hinduer. De kristna får löften om att deras ekonomiska problem ska ta
slut. Den nuvarande krisen gör den indiska kyrkan
mer mottaglig för denna taktik.”
NÖDHJÄLP GER NYTT HOPP
Trots nedstängningen kan Open Doors partner nå vissa områden för att distribuera mat. Arun* och hans fru
fick nyligen en baby. Han har därmed en familj på tolv
personer att försörja.
“På grund av nedstängningen tjänar jag inga pengar. Jag är också pastor på deltid och inte heller den
tjänsten kan jag utöva nu. Vi började svälta, men så
plötsligt kom ni med mat! Nu kan vi överleva åtminstone en månad.”
Aryan*, en pastor som besöker små byar, fick också
hjälp.
“Min enda inkomstkälla är de offer jag får vid söndagsgudstjänsten och hembesöken. Lönen går från
hand till mun. Jag har aldrig kunnat spara för framtiden. Vårt område är nedstängt, så jag kan inte ge mig
ut och träffa de kristna. Förra veckan blev jag sjuk och
tvingades använda alla pengar jag hade. Så kom karantänen och mörkret föll över mig. Hur skulle jag skaffa
mat till min familj? Då kom er organisation med livsmedel och annan hjälp. Nu kan vi klara oss minst en
månad till.”
Daglönaren Suraj* hade förlorat allt hopp efter att
åtgärderna för att stoppa viruset trätt i kraft.
“Jag kände mig hjälplös och bad intensivt till Gud.
Jag bad honom öppna en dörr, så att vi kunde få mat
för att överleva. Så meddelade min pastor plötsligt att
en organisation hade lämnat matvaror och annat nödvändigt till familjer som drabbats av krisen. Tack så
mycket! Jag blev verkligen glad över hjälpen!”
*Alla namn är ändrade av säkerhetsskäl.
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Så påverkar corona kristna
på olika platser
Över hela världen pågår just nu ett omfattande arbete för att stoppa spridningen av coronaviruset.
Många länder tar beslut om långtgående restriktioner som en del i arbetet, vilket slår hårt mot ekonomin. Mitt i krisen finns förföljda kristna, som ofta är
extra sårbara.
Restriktionerna i samband med vårens spridning av
corona har lett till att många arbeten har försvunnit,
vilket i sin tur bland annat har lett till att pastorer inte
längre får någon lön då församlingsmedlemmar inte
kan ge pengar till sin kyrka. Det har även kommit rapporter om att kristna diskrimineras vid nödhjälpsutdelning, som till exempel i norra Nigeria.
Enligt en av våra kontakter i Asien får kristna ibland
ta störst risker på en arbetsplats, eftersom de ses som
mindre viktiga. Hana* berättar om ett telefonsamtal
från en kristen sjuksköterska.
– Kvinnan sa:”Hana, be för oss. Vi är helt slut och
vi upptäckte i morse att kristna sjuksköterskor får ta
hand om coronafallen, eftersom det är farligt och de
muslimska sjuksköterskorna inte vill ta den risken.
Men vi kan ersättas.”
Trots rädslan finns samtidigt en längtan efter att
få leva ut Guds kärlek till patienterna. Kvinnan sa till
Hana: ”Be att vi får vara Hans händer och fötter”.
KYRKA PÅ NÄTET
När resor och fysiska möten begränsas blir de digitala
kanalerna viktigare. I Iran till exempel arbetar Salomeh* med gudstjänster och bönemöten på nätet.
– Under den här krisen har vi bönemöten tio timmar per dag. Vi har tagit fram ett speciellt böneschema
som vi kallar ”frontlinjen”, där deltagarna kan komma
och gå digitalt.
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Att tjäna i en online-församling är ett dygnet runtjobb, enligt Salomeh.
– Våra medlemmar sitter hemma hela dagarna. Vi
hjälper dem att bearbeta rädsla och oro. Förutom undervisning, bön och lovsångsmöten, träffas vi även i
grupper där vi delar vittnesbörd för att klara av verkligheten som den ser ut just nu.
NORDKOREA HELT NEDSTÄNGT
På andra platser är det inte lika självklart med digitala
gudstjänster. I Myanmar påverkas kristna mentalt av
den sociala distanseringen, då man är vana att ha en
nära gemenskap.
– Det finns en del verksamhet som pågår digitalt,
men det är inte alla som har råd med internet. Många
kristna sitter hemma och läser Bibeln, och är i stort
behov av förbön och uppmuntran, säger en samarbetspartner till Open Doors.
Ett land som är helt nedstängt är Nordkorea, vilket
gör att det är svårt att göra insatser till nordkoreanska
kristna just nu.
– Det vi kan göra är att uppmuntra dem genom
våra radiosändningar en gång i veckan, berättar Open
Doors koordinator för området.

Vill du stötta Open Doors arbete i samband med
corona? Ge en gåva till vår kampanj Covid-19,
så bidrar du till insatserna i Myanmar, Iran och
många andra länder. Tack!

*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.

World Watch Guide blir kvar
Stort tack alla ni som tog er tid att svara på vår
enkät om World Watch Guide!
Vi på Open Doors vill ta fram material som verkligen
används. En av våra trycksaker som vi ville höra våra
läsares uppfattning om är den årliga guiden över
länder på World Watch List.
Gensvaret på vår enkät var stort, närmare 800 tyckte
till om guiden. De allra flesta uppskattar och använder
guiden och vill att vi ska fortsätta producera den.
Guiden kommer därför att finnas kvar,
tack för er hjälp med beslutet!

En handbok i bön för den förföljda kyrkan

Open Doors Day 2020
flyttas fram till 2021
Med anledning av coronavirusets spridning
kommer Open Doors Day, som skulle arrangeras
i Örebro i början av september 2020,
istället att anordnas nästa år.
Däremot planerar vi att genomföra en digital
konferens i höst, som vi hoppas ska fungera som
en mötesplats och inspirationskälla för omsorg
om den förföljda kyrkan.
Håll utkik på vår hemsida, i digitala medier
och i vårt nyhetsbrev för mer information.

Open Doors Årsmöte 2020
Välkommen på årsmöte den 5 september!
Den 25 april skulle Open Doors årsmöte ha ägt rum,
men med anledning av spridningen av coronaviruset
så blev årsmötet framflyttat. Årsmötet blir istället den
5 september i höst, klockan 13:00
på Open Doors kontor 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 20 augusti.

Podcast
Stå stark i stormen

Nu kan du lyssna på vår podd Stå stark i stormen.
Ta del av dagliga andakter med den förföljda kyrkan i fokus.
Avsnitten är runt fem minuter långa.
Du hittar podden i appen Podbean, samt på vår hemsida:
www.open-doors.se/podcast/andakt
WWW.OPEN-DOORS.SE
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SKRIV EN RAD: SKRIVKAMPANJ

BANGLADESH
World Watch List 2020
Plats: 38 Poäng: 63
www.open-doors.se/bangladesh

Uppmuntra

Singya i
Bangladesh
Skriv en uppmuntrande hälsning till 19-årige Singya i Bangladesh. Singyas
yngre bror, 16-årige Chongya, begick självmord i början av februari, vilket
innebar ett stort trauma för Singya. Orsaken till tragedin var med stor sannolikhet den press och förföljelse som de båda bröderna utsattes av från sin
omgivning på grund av deras tro på Kristus.
Singya och Chongya föddes som buddhister i ett litet stamsamhälle i Bangladesh och kom till tro på Kristus genom släktingar förra året. När deras föräldrar fick reda på att bröderna hade konverterat försökte de tvinga dem tillbaka
till buddhismen, men Singya och Chongya vägrade.
Från den dagen började deras föräldrar förolämpa dem och försöka tvinga
dem att följa buddhistiska ritualer. En gång tog deras mamma hem en buddhistisk avgud och försökte tvinga dem att tillbe den. De vägrade och hon blev
mycket arg. Sedan körde föräldrarna ut dem båda ur huset.
Chongya bad sina föräldrar om pengar som han hade sparat, som han hade
gett till dem för att de skulle förvara dem åt honom. Istället för att lämna tillbaka pengarna skällde föräldrarna ut honom, och sa många sårande och grova
saker till honom. Några dagar senare begick Chongya oväntat självmord.
Var med och skicka uppmuntrande brev och kort till Singya, så att han vet
att han inte är ensam, och att det finns hopp i att fortsätta leva för Kristus.

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.

Skrivkampanjen pågår fram till den 31 augusti 2020.
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro
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Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

Mitt möte med broder Andrew

”Vanliga människor på
omöjliga platser där de
gjorde otroliga saker för
att de lydde Gud”
Hebreerbrevet har blivit en av
mina favoritböcker i Bibeln och det
beror bland annat på Broder Andrew. Flera gånger reflekterade vi
tillsammans över kapitel elva, som
räknar upp ett antal stora troshjältar.
En gång sa han till mig att han
ansåg att Hebreerbrevet 11:1 är den
viktigaste versen i hela Bibeln. Jag
protesterade:
– Hur kan du mena att den eller
ens någon vers är den allra viktigaste? Varför inte Johannes 3:16? Varför
just den versen i Hebreerbrevet?
– På grund av ett ord: ”Tro”, svarade han.
Hebreerbrevets författare säger
att tron ger oss visshet om det vi
inte kan se. Tron öppnar alla möjligheter för var och en, under förutsättning att det finns en förbindelse
med källan till allt liv – Jesus.
Ibland har jag undrat varför vissa namn finns med på listan i Hebreerbrevet medan andra saknas.
Broder Andrew förklarade att listan
inte är komplett, eftersom ingen är
fråntagen möjligheten att leva av
tro.
– Kom ihåg att varje person på
listan var en vanlig människa som
du och jag, sa han.
En dag påbörjade han och jag en
lista med ”vanliga” människor som
Gud har tagit i sin tjänst. Bland dessa
fanns en läkare (Lukas), en snickare
(Josef), en lantbrukare (Elisha), en

hemmafru (Debora), fiskare (minst
fyra av lärjungarna), tulltjänstemän
(Levi/Matteus), en politisk aktivist
(Simon Seloten), en religiös fanatiker ( Saul som blev Paulus). Vår lista
innehöll även tonåringar (Samuel,
Jeremia, Jesu mamma Maria) och
äldre (Abraham, Mose, Symeon och
Hanna). Broder Andrew framhöll
att Gud vill använda varje människa som ställer sig till förfogande,
och utveckla den människan till en
troshjälte.
Broder Andrew utmanade mig:
– Al, du kan komma med på listan i det här kapitlet, precis som
många av våra vänner runt om i
världen. Ser du det?
Han log och pekade på vers 36.
– ”Andra...” Här är din chans.
Dessa namnlösa hjältar torterades, hånades, pryglades, stenades
och dödades med svärd. Jag kände
tveksamhet inför att ansluta mig
till skaran. Jag vill vara en hjälte,
men till vilket pris? Jag tänker på
den förföljda kyrkan, de människor
som vi betjänar inom Open Doors.
De betalar priset. Deras tro står fast,
även om de i detta liv inte får det
som är utlovat. Och deras tro kan
hjälpa oss att tro.

Del 5

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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Mejla meningen till: redaktion@od.org
eller skicka det i ett kuvert till: Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro.
Vi behöver ditt svar senast 31/7.
Märk kuvertet ”Sommarkryss” tillsammans med ditt namn och din adress.

OPEN DOORS MAGASIN | JUNI 2020

KAN
OCKSÅ
FÅNGA

OKOKT

KAN MAN
DANSEN

STRÅ

MATMANING

SKROVLIG

FÖRDJUPNING

GÄLLER
ÅTER

BUSKE

BLOMSKÅL

TILL
BAKVERK

18

ÄTT

KAN
KLÄMMA
IHOP

LÄTTSINNIG
HÅLLER
SJÖFARTEN
I STYR

?

RISTAR IN

$

EN
SVENSK
OPERA

9

9

NI FORM

LÅTER
LIKA

Vinn boken
”Miraklernas natt”
av Paul Estabrooks.

9

FYLLER
STUVARE

GE EN GÅVA

Alima*

fick fly från dödshot

Temat för det här numret är, som ni säkert har sett,
kristen i hemlighet i Mellanöstern. Vi hör vittnesbörd efter vittnesbörd från området, om kristna
som inspirerar med sin hängivenhet för Kristus.
En av Open Doors medarbetare fick bland annat
kontakt med Alima*, en 22-årig kvinna som blev
kristen för några år sedan. Alima sökte hjälp akut,
med orden: ”Min pappa kommer att döda mig”.
Alima berättade för vår medarbetare att hon
som 19-åring hade mött en person på stan, som
berättade om Jesus för henne. Alima började gå på
gudstjänster och fick en bibel som hon tog hem.
En dag skulle hennes pappa, som är imam, gå in
på hennes rum för att låna en penna, och hittade
henens bibel. Han blev rasande och Alima hörde
honom ropa: ”Jag ska hämta en kniv och döda dig”!
Hon vet inte om han hade vågat göra allvar av hotet, men hon tog inte risken utan valde att fly.
Reaktionen från pappans sida är inte oväntad,
då en konvertit ofta ses som en skam för hela familjen. Men trots riskerna med att konvertera och
istället följa Jesus, valde Alima att ta det beslutet
som 19-åring.
Vi är glada att vi fick kontakt med henne när hon
behövde fly. Det finns många liknande situationer
där vi också vill kunna vara ett stöd för något av
våra förföljda syskon. Genom din gåva och dina
böner kan vi tillsammans hjälpa förföljda kristna
som Alima runt om i världen.
Tack för ditt stöd!

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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Open Doors
Idrottsvägen 16
702 32 Örebro

Coronakrisen

Förföljda
kristna
behöver
din hjälp i
coronakrisen
”Vi har inte ens mat till våra barn. Jag kan inte se på hur de
svälter och vi kan inte gå till våra föräldrar (på grund av
karantänen) för hjälp. Snälla, stötta Kristi kropp”
En mamma i Asien.
Coronakrisen är förödande för många förföljda kristna runt
om i världen. Många har inte längre några inkomster och kan
inte köpa livsmedel. Stöd vårt arbete med att hjälpa
förföljda kristna som är extra utsatta.

Våra lokala samarbetspartners har redan börjat distribuera mat,

men ditt stöd behövs så att vi kan nå fler.

Swish:

900 30 54
Bankgiro:

900-3054
Märk din gåva ”Covid19M”

Tack för din gåva!

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
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