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Skulle Daniel
överleva natte

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”
Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan medel
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.

Märk: Sydsudan

Swisha din gåva på
9008913

säker landningsbana utan betande getter eller
andra hinder på banan, berättar David Nordlander.
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

2020

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

MAF Sweden

Skulle Daniel
överleva natten.
Tel: 013-35 39 60
E-post:office@maf.se

David Nordlander

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än
två timmar.
– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
är med och hjälper till att återställa den enkla
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget
berättas det att flygplan har landat och lyft så vi
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en

Pionjärsatsningen för folkgruppen Nyangatom i Sydsudan kommer innebära ett lyft som berör hela samhället.
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Samuel Bälters dramatiska ﬂygning som du kan läsa mer om i dett
Anders
Korswing
bara en
av många.
Direktor,
CEO MAF
Varje dag ﬂyger vi bokstavligen för livet. Och vi kan göra det därför
liten har betydelse för oss. Du är med oss och räddar liv och vi står
frontlinjen.

Open Doors
Tack för din gåva!

110 kr/år
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande.

Nu är det dags att betala
medlemsavgiften för 2021.
Du behöver inte vara medlem
för att få vårt kostnadsfria
magasin och bönekalender.

MEDLEMSAVGIFT

AVI FÖR

Tack för ditt stöd!

310 kr/år
Familj/hushåll.

210 kr/år
Personer över 26 år.

Tidningsmottagare:
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Betalningsavsändare

MAF:s ambulansflyg!

Detta inbetalningskort med OCR används endast för medlemsavgiften 2020.
Du behöver bara fylla i medlemsavgiften vid betalning.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:
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INBETALNING/GIRERING
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Inbet avgift (ifylls av banken)
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Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
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till
Min julgåva
2009

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

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

BG 130 spec 32247 apr 09

Tidningsmottagare:

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

Omslagsbild:
Foto: Qamera Pixabay.com
Open Doors är en internationell missionsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden
till något samfund eller förening.
Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande
arbete världen över.
Open Doors målsättning är:
- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.
Open Doors Sverige
Drottninggatan 60
702 22 Örebro
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org
www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
twitter.com/OpenDoorsSE
instagram.com/opendoorsse
youtube.com/opendoorssverige
vimeo.com/opendoorssverige
opendoorssverige.podbean.com
Bankgiro: 900 - 3054
Swish: 900 30 54
Ansvarig utgivare:
Peter Paulsson
Prenumeration:
Kostnadsfri, 12 nr/år.
Nästa utskick kommer 2020.11.01
ISSN 2000-5962
Medlemsavgifter 2020:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetssökande: 110 kr/år.
Personer över 26 år: 210 kr/år.
Familj/hushåll: 310 kr/år.
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Företagsvänner
Avero AB
BMV Studio
Instansia Nordic AB
Närkes energiteknik AB
Paujon
Svanen Fiskeri AB

LEDARE

Kollektivets
svagaste länk
Sydostasien inkluderar elva länder med ett varierat
spektra av kontraster och tyngdpunkter. Här finns
allt från dåligt fungerande demokratier till en illa
maskerad militärdiktatur. Här blandas republiker
och monarkier. Här ligger länder som följer den mest
konservativa formen av buddhism sida vid sida med
stater som har en ateistisk grundhållning. Här hittar
man världens största muslimland och världens minsta kommunistland. Här åtnjuter invånarna i ett land
den högsta levnadsstandarden i Asien medan ett annat
land tillhör Asiens fattigaste. Men trots dessa enorma
olikheter har människorna i alla dessa länder en gemensam nämnare som styr vardagslivet i regionen.
Oavsett styresskick, kultur och religion finns en
utbredd rädsla för andar och det övernaturliga i hela
Sydostasien. Jag har själv bott och arbetat elva år i området och sett den utbredda andligheten på nära håll.
Låt mig ta ett exempel från Thailand. Här uppför man
ett andehus så fort en tomt ska bebyggas. Föreställningen är att markandarna förlorar sin hemvist och
därför behöver ett ersättningshem. För att inte dra på
sig olycka och hålla andarna på gott humör måste andehuset skötas med respekt och dagligen smyckas med
blommor, rökelse, mat och dryck. Agerandet har sina
rötter i en gammal animistisk trosuppfattning som lever kvar i dagens moderna samhälle.
Det finns massor av liknande sedvänjor i hela Sydostasien. Andliga ritualer som alla förväntas följa för
att blidka andarna. Att bryta mönstret får ofta allvarliga konsekvenser, särskilt på landsbygden. Drabbas en
by av till exempel sjukdom eller missväxt söker man
orsaken i kollektivets svagaste länk. Inte sällan blir då
kristna familjer utpekade som källan till andarnas vrede, samt utsatta för kravet att rätta in sig i ledet. Sker
inte detta ligger det nära till hands att man drivs bort
från byn. Priset man får betala
för att ha valt Kristus.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: ANDLIGHET I SYDOSTASIEN

SCHAMANEN
VALDE JESUS
DÅ BÖRJADE FÖRFÖLJELSEN
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SCHAMANISM
Inom schamanismen är det vanligt
med en tro på en andevärld med
flera olika dimensioner. Schamanens,
den andlige ledarens, uppgift är att
förmedla kontakt mellan vår värld och
andevärlden, vilket ofta sker genom att
han eller hon försätter sig i trans.

Savang* föddes i en fattig familj i Laos och hade låg
status i omgivningens ögon. Det enklaste sättet att
vinna respekt i samhället var genom en roll som
schaman, en slags häxdoktor. Men de andar han dyrkade ökade bara den tomhet han upplevde och han
vände sig istället till den store Ande som han en gång
hade hört talas om. Men att överge sin gamla tro och
följa Kristus skulle visa sig ha ett högt pris.

LAOS
World Watch List 2020
Plats: 20 Poäng: 72
www.open-doors.se/laos

Savang bor i en animistisk by, som är berömd för grönt
te, bambupapper och schamanistiska traditioner. I
byn finns även en kyrka med ett hundratal medlemmar, där Savang arbetar som pastor sedan många år
tillbaka. Han har dock inte alltid varit en Jesu efterföljare. Tidigare var han en respekterad schaman, som sades kunna tillkalla andar, utföra mirakel och ge lycka.
– Jag började lära mig schamanism när jag var tio år
gammal, genom en gammal man som var en av schamanerna i vår by. När jag var runt 14 eller 15 år började
jag praktisera det jag hade lärt mig. Min by är animistisk och alla är rädda för spöken och andar. Den som
kan kalla på dem och driva ut dem är en viktig person
i samhället.
HÖRDE TALAS OM EN STOR ANDE
Vid 18 års ålder hade Savang nått sitt drömyrke som
schaman och började även lära sig häxkonst. Han gifte
sig, men fick snart problem i sitt äktenskap. Han kom
då att tänka på en tidigare klasskamrat, som hade berättat om en stor ande.
– Han delade många berättelser om Jesus för mig.
Han sa att Gud är anden som kan vara överallt samtidigt. Det fascinerade mig, men just då ville jag inte
utforska det vidare.
Savang förlorade kontakten med sin kristne vän,
vilket ledde till att han inte kunde få veta mer om den
store Anden när hans äktenskap knakade i fogarna.
Situationen blev ännu svårare när Savang bestämde
sig för att gifta sig med en annan kvinna, eftersom han
tänkte att det var den bästa lösningen på hans problem.
– Jag blev alltmer förvirrad, trodde inte längre på
mig själv och tappade tron på min religion.
Han började känna sig tom och längtade efter något som han inte kunde
sätta namn på. År 2004,
när han var 24 år, hörde

WWW.OPEN-DOORS.SE
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”VARJE SITUATION BÖR LÄRA OSS ATT
SE PÅ GUD OCH INTE PÅ PROBLEMET.”

en annan vän till honom av sig och berättade om den
store Anden. Savang gav sitt liv till Kristus och lämnade sin animistiska tro.
– När jag lärde känna Gud blev jag rädd för mitt förflutna. Förut trodde jag att det var bra att vara schaman och praktisera häxkonst. Men när jag fick reda
på vem den verklige Anden är insåg jag att allt det är
dåraktigt och ont.
ÖVERGIVEN AV SINA VÄNNER
Hela Savangs familj kom till tro och slutade delta i byns
animistiska ritualer. På grund av sin kristna tro blev
Savang och hans familj utstötta av de andra byborna.
De blev även förföljda av de lokala myndigheterna,
som såg Savangs tro som ett hot mot kommunismen.
– Alla mina vänner lämnade mig och vi blev helt
isolerade från samhället. Men trots det höll vi fast vid
Herren, berättar han och fortsätter:
– När bychefen och de lokala myndigheterna fick
veta att jag hade blivit kristen förhörde de mig genast.
Jag var rädd, samtidigt som jag kände att de fortfarande respekterade mig eftersom jag en gång hade en viktig roll i vår by som schaman och ledare för vårt ungdomsråd.
Savangs rädsla övervanns av hans längtan att tjäna
Kristus genom att dela Ordet. Det gjorde han först till
tio av sina vänner och sedan till sin by. Han började
studera i en bibelskola i Vientiane, Laos huvudstad,
och åkte hem för att evangelisera, även utanför sin
egen krets. Fler och fler människor började tro och
blev frälsta. Men i takt med att antalet kristna ökade
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intensifierades också förföljelsen.
– Varje dag blev jag förolämpad, och de hotade att
bränna mitt hus, kidnappa mig och till och med döda
mig. Men jag hade frid i mitt hjärta och min styrka
kom från Gud.
LURADES IN I EN FÄLLA
År 2008 började Savang ha gudstjänst i sitt hem och
många kom dit. Det uppskattades inte av tjänstemännen på de lokala myndigheterna, som därför försökte
hitta en anledning att arrestera Savang. Till slut genomfördes en större insats mot honom.
– En man kontaktade mig och bad om hjälp för att
hitta arbetskraft från min stam. Jag rekommenderade
två personer som började arbeta för honom. Myndigheterna fick genast reda på det och grep mig, anklagade mig för människohandel och satte mig i fängelse.
Men i fängelset nämnde polisen inget om åtalet mot
Savang, utan krävde istället att han skulle underteckna ett dokument där han skulle avsäga sig sin tro på Jesus och återgå till sin gamla religion. Savang vägrade.
– De satte mig i en fängelsecell som var mörk, fuktig
och full av galningar. De satte järnkedjor på båda mina
ben. Cellen som jag var inlåst i var bara tre gånger fyra
meter och det fanns 18 andra fångar där.
BLEV LUNGSJUK
Förhållandena i cellen var smutsiga och de andra fångarnas cigarettrökande i det lilla utrymmet gjorde så
att Savang fick en lungsjukdom. Trots allt detta höll
Savang blicken fäst på Jesus.

Här kan du se en film som beskriver
varför buddhister förföljer kristna
www.open-doors.se/buddhismanimation

– Jag ångrar inte min tro på Jesus även om det skulle
leda till döden. Jag tappade inte tålamodet eftersom jag
alltid tänkte på Jesus och hans lidande på korset. Jag
vill glömma tiden i fängelset, men jag vet att Gud lärde
mig något. Och jag har frid när jag tänker på Gud.
Så småningom, efter tre månader, fick Savang lämna fängelset.
– En dag ledde polisen ut mig från min cell och berättade att brottet som jag anklagades för var stort.
Men om jag betalade 15 miljoner Lao Kip (cirka 14 500
svenska kronor), skulle de släppa mig. Min familj kom
och vädjade till polisen. Vi hade bara 5,5 miljoner Lao
Kip (cirka 5 300 svenska kronor). Polisen tog pengarna
och lät mig åka hem. Jag var så lycklig. De lät mig till
och med gå utan att underteckna dokumentet!
TILLBAKA I FÄNGELSET: ”JAG BEHÖVDE BE”
Men prövningen var inte över. Tio dagar efter att han
släpptes kom polisen för att fängsla honom igen.
– I det ögonblicket rann mina tårar och mitt hjärta krossades. Jag kunde inte ens tänka tanken att igen
behöva gå igenom det jag just hade upplevt. På grund
av det hatade jag polisen, men jag visste att Gud fortfarande var med mig.
I fängelset fortsatte förhören. Vakterna krävde upprepade gånger att han skulle lämna sin tro, men Savang gav inte med sig. Han var inlåst i samma cell i
ytterligare fyra månader. Efter en tid började Savang
förlora hoppet.
– Då förstod jag att jag behövde be. Jag fortsatte att
vänta på goda nyheter. Dag efter dag och vecka efter

vecka gick.
Efter fyra månader fick Savang bönesvar. Hans fall
prövades av en högre instans, tack vare en människorättsorganisation som fick höra talas om honom.
– Jag kan inte låta bli att tänka på hur tålmodig jag
var när jag var i cellen. Jag är övertygad om att det tålamodet inte var mitt, utan kom från Gud, för utan honom kunde jag inget göra.
TACKSAM FÖR UPPMUNTRAN
Även om Savang nu är ute ur fängelset är han fortfarande övervakad av de lokala myndigheterna. Han
har blivit varnad att om han predikar evangeliet igen
så kommer han inte att kunna fly. Men Savang störs
inte av detta. Han vet att Gud är med honom. Och tack
vare förbön och ekonomiskt stöd, bland annat för att
kunna gå en förföljelseförberedande kurs, vet han nu
att han har en världsvid kyrka som står med honom.
– När man följer Kristus finns det ingen garanti för
att förföljelse inte kommer. Det är därför vi behöver
uppmuntran och jag tackar er för det ni redan har
gjort, hälsar Savang till sina kristna syskon runt om i
världen, och passar på att skicka en uppmuntran tillbaka:
– Varje situation bör lära oss att se på Gud och inte
på problemet. Kom alltid ihåg att
vi redan har segrat i varje strid.
Gud har redan gett oss segern.

*Namnen ändrade av säkerhetsskäl.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Nyheter
PASTORSPAR HAR FLYTT IRAN

IRAN – Det dömda pastorsparet Victor
Bet Tamraz och Shamiram Issavi
Khabizeh har flytt från Iran. Paret,
som är i 65-årsåldern, anklagades för
flera år sedan för att de bland annat
hade evangeliserat, arrangerat husförsamlingsmöten samt begått brott
mot nationens säkerhet. De dömdes
till tio respektive fem års fängelse.
Domarna överklagades, men nyligen
kom beskedet att de inte kommer att
omprövas.

13000

SÅ MÅNGA FAMILJER HADE I
SLUTET AV AUGUSTI FÅTT
NÖDHJÄLPSPAKET GENOM OPEN
DOORS SAMARBETSPARTNERS.

FN-DAG OM RELIGIÖST
MOTIVERAT VÅLD

USA – För andra året uppmärksammades den 22 augusti FN:s internationella dag till minne av offer för
religiöst utövat våld. I år låg fokus på
hur coronapandemin har förvärrat
situationen för kristna och andra minoriteter som förtrycks på grund av
sin tro.

LAGFÖRSLAG INGET LYFT FÖR
LANDETS KRISTNA

UZBEKISTAN – Restriktionerna för
Uzbekistans kristna kommer att vara
fortsatt strikta. Det visar ett utkast
till landets nya religionslag, som har
varit under utredning i några år. Det
nya lagförslaget skiljer sig inte mycket från den nuvarande lagen. Enligt
utkastet krävs fortfarande myndigheternas godkännande för religiösa
aktiviteter, religiös undervisning
och publicering av religiös litteratur.
Möjligheten att arrangera religiösa
aktiviteter hemma är även framöver begränsad och förbudet mot att
evangelisera står kvar. När landets
president Sjavkat Mirzijojev tillträdde för snart fyra år sedan gav han
löfte om att situationen när det gäller
religionsfrihet skulle förändras, men
för kristna har razzior, arresteringar
och bötfällning fortsatt som förut.
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PODD OM FÖRFÖLJELSE

LOCKAR LYSSNARE
UTANFÖR SVERIGE

SVERIGE – Open Doors andaktspodd ”Stå stark i stormen”
lockar nu lyssnare även utanför Sverige. Av cirka 4000 nedladdningar har 20 procent skett utanför Sverige, framför allt
i USA, Österrike och Norge.
– Det är fantastiskt att vi når utanför Sveriges gränser utan
att vi ens ansträngt oss för det. Jag tror att det till stor del är prenumeranter och utlandssvenskar som lyssnar. Podden är ju på
svenska, säger Sofia D., kommunikationschef på Open Doors.
Sedan mitten av maj har Open Doors publicerat över 150 avsnitt av podden ”Stå stark i stormen”. De korta avsnitten har
handlat om allt ifrån Kristet föräldraskap och Lärdomar från
Esthers tid till Martyrskap och Projekt Pärlan.
– Att lyssna till en podd är ett jättebra sätt att hinna ta tid för
den dagliga andakten även när du är på språng. Då vi lyssnar
allt mer på poddar var det hög tid att vi skapade en. Vi hoppas att vi kan erbjuda fler alternativ, förutom andaktspodden,
framöver, berättar Sofia D.
Podden finns i appen Podbean, samt på Open Doors hemsida,
www.open-doors.se/podcast/andakt

Bli ambassadör
Vill du föra våra förföljda syskons talan? Bli ambassadör i din församling! Vi hjälper dig med material
och inspirerande nätverksträffar med andra ambassadörer.

för att fira gudstjänst. Har du den förföljda kyrkan på
ditt hjärta kan du stötta dem genom att bli ambassadör i din lokala församling. På så sätt kan du inspirera
andra att också engagera sig för våra förföljda syskon.

Många kristna i världen utsätts för våld, hot och trakasserier på grund av sin tro. Andra behöver dölja sin
tro eller saknar friheten att kunna träffa andra kristna

Läs mer på vår hemsida www.open-doors.se/ambassador

Snart dags för Open Doors Day
Lördagen den 7 november klockan 14.00-21.30 arrangerar vi den digitala konferensen Open Doors
Day under temat ”Fatta mod”.
Talare från den förföljda kyrkan medverkar live i
sändningen, däribland Susanna Koh från Malaysia,
vars make pastor Raymond kidnappades i början av
2017. På det övriga programmet finns bland annat
Secret church-möte, förbön och seminarium om hur
man förbereder sig på förföljelse.

Genom vår hemsida www.open-doors.se/odday
kan du delta i konferensen hemifrån, på kontoret, i
kyrkan eller där du befinner dig. Open Doors Day livesänds utan avbrott, så det går också bra att bara vara
med på enstaka samlingar.
Konferensens kvällsmöte kommer även att sändas
i tv-kanalerna TBN och Himlen TV7. Open Doors Day
är kostnadsfritt och det krävs ingen anmälan för att
delta.
Varmt välkommen!

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Tack för
ditt
stöd
UNDER 2019!
Tack för ditt stöd! Förra året bidrog Open Doors svenska understödjare med 14,5 miljoner kronor till verksamheten. Totalt samlade de 24 Open Doors-baserna
in drygt 1 miljard svenska kronor. Tillsammans har

vi, som delar i Kristi kropp, både fått bära varandra i
bön och stötta våra lidande syskon med bland annat
träning, biblar och nödhjälp. Utan ditt bidrag hade
arbetet inte varit möjligt. Tack!

Drygt 700 000
kristna som lever i
förföljelse stöttades
socialt genom Open
Doors arbete.
Det handlade framför allt om
nödhjälp, men även om
samhällsutveckling,
utbildning och
mikrolån.
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ÅRSRAPPORT: OPEN DOORS INTERNATIONELLT

Nästan 4 miljoner
förföljda kristna fick
olika former av
träning förra året.
Cirka 1,7 miljoner utrustades
för att möta förföljelse.
Open Doors anordnade
även lärjungaträning,
familjerådgivning och
traumabehandling.

År 2019 delades
1,9 miljoner biblar och
kristen litteratur ut,
och även filmer och
söndagsskolematerial.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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ÅRSRAPPORT: SVERIGE

Året som gick i Sverige
T VÅ R I K S DA G S B E S Ö K

En viktig del av den svenska Open
Doors-verksamheten är att bedriva
påverkansarbete, genom olika beslutsfattare och sammanhang där
begräsningar av religionsfriheten diskuteras. Under 2019 gjordes bland annat två besök i
Sveriges riksdag, där Indien
samt Kina stod i fokus.
Peter Paulsson, Open
Doors generalsekreterare,
konstaterar att organisationen nu har blivit inbjudna
till riksdagen ett flertal gånger,
trots att den har funnits relativt
kort tid i Sverige.
– Att vi regelbundet bjuds in är
förstås ett erkännande av vårt arbete
samt en bekräftelse på att vår information bedöms som tillförlitlig.
I mars 2019 anordnade Open Doors
ett seminarium i Sveriges riksdag, för att uppmärksamma situationen för kristna i Indien. På plats fanns
John Samuel*, som i många år har arbetat med att stötta landets förföljda kristna. Seminariet anordnades i
samband med publiceringen av rapporten ”Vi är också
indier”, som handlar om förtryck mot religiösa minoriteter i Indien.

Ett halvår senare blev det dags för riksdagsbesök
igen, när en grupp riksdagsledamöter behövde information inför arbetet med ett policydokument för Kina.
Förfrågan kunde inte komma mer lägligt, för just då
hade Open Doors besök av Eric Lee, som har arbetat
bland kristna ledare i Kina i mer än 25 år.
Tillsammans med några av de anställda på Open
Doors reste han till riksdagen och fick dela med sig av
sin erfarenhet och kunskap.
Genom till exempel utländska besök som Eric och
John har Open Doors lyft frågan i riksdagen om förföljda kristna under flera år och nu ser Peter Paulsson
resultatet av arbetet. I slutet av förra året bildades en
tvärpolitisk arbetsgrupp, som består av medlemmar
från samtliga riksdagspartier.
– Under ledning av initiativtagaren Robert Halef
(KD) syftar gruppen till att följa och lyfta frågor kring
förföljelse av kristna minoriteter i
världen, berättar Peter Paulsson.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
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HALLÅ DÄR: RESEANSVARIG PÅ OPEN DOORS SVERIGE

Hej Beatrice
		

reseansvarig på Open Doors Sverige

HUR PÅVERKAS OPEN DOORS RESOR
AV CORONAPANDEMIN?
– Alla resor från och med i våras blev inställda, vilket
påverkade nästan 700 resenärer. Vi arrangerar ju resorna eftersom en av Open Doors grundpelare är att
vara närvarande på plats. Nu har våra trossyskon inte
fått några besök utifrån, kanske under en tid då det
har varit viktigare än någonsin. Så det är väldigt tråkigt. Våra förböner blir desto viktigare!
NÄR KAN MAN BÖRJA RESA IGEN MED
OPEN DOORS?
– Internationellt planeras det resor redan till våren
2021, men det är svårt i nuläget att säga om de kommer
att kunna genomföras eller ej. I Sverige har vi valt att
inte planera in några resor förrän hösten 2021.
VART KOMMER MAN ATT KUNNA RESA DÅ?
– Vi har bokat in en resa till Laos i oktober och en till
Indien i november. Vi är särskilt glada att vi kan resa
till Indien, då endast ett fåtal Open Doors-baser får den
möjligheten nästa år. Indien är en uppmuntransresa,
alltså en resa där man träffar förföljda kristna, där vi
kommer att besöka projekt hos Open Doors samarbetspartners. Laos är en böneresa, i kombination med
att vi uppmuntrar kristna på plats. Vi arrangerade en
sådan resa förra året och resenärerna hade fantastiska
berättelser med sig hem efteråt.
VAD GÖR MAN OM MAN VILL RESA
MED OPEN DOORS?
– Då går man in på vår hemsida och anmäler sitt in-

tresse, så får man hem en resebroschyr. Resorna med
Open Doors är speciella, då det varken är en turistresa
eller en missionsresa i vanlig bemärkelse. På våra resor
handlar det om att möta människor där de är och lyssna till deras berättelse. Vissa resor fokuserar endast på
bön för området. Av säkerhetsskäl går man igenom en
ansökningsprocess för att bli godkänd som resenär.
ÄR DET NÅGOT SPECIELLT VI KAN BE FÖR NÄR DET
GÄLLER RESORNA INOM OPEN DOORS?
– Be om vishet för medarbetare och
samarbetspartners ute på fält,
så att de kan fatta visa
beslut och planera väl.
Be speciellt för dem som
skulle ha fått besök i år,
men som nu missade
möjligheten till omsorg
och uppmuntran.
Be om mod, styrka och
uthållighet, och att vi
ska stå enade som
Kristi kropp trots det
fysiska avståndet.

Gör din intresseanmälan
på vår hemsida:
www.open-doors.se/
res/bestall-reseprogram

WWW.OPEN-DOORS.SE
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TEMA: ANDLIGHET I SYDOSTASIEN

När evangelisation
är svårt
– entreprenören Lydia berättar om
Jesus genom sitt företagande
Lydia är en entreprenör från norra Myanmar, som
vill inspirera andra kvinnor till att använda sina gåvor för att tjäna Gud och sin omgivning. I en miljö där
evangelisation ofta möter motstånd, blir Lydias företagsutbildningar för kvinnor ett sätt att visa på Guds
kärlek.

Lydia är en livlig 35-årig kvinna, mamma till fyra barn,
pastorsfru och egenföretagare. Hennes dagar är fullbokade. Hon vaknar klockan fem och har sin andakt
innan hon lagar mat och städar några timmar. Därefter skickar hon barnen till skolan och gör sedan hembesök hos församlingsmedlemmar innan det är dags
för lunch.
– Efter lunchen arbetar jag med mitt företag. Ibland
jobbar jag med smycken eller så målar jag färggranna
korgar, allt efter vad som efterfrågas. Ibland gör jag
tvålar och säljer. På kvällen tar jag hand om hönsen
och grisarna, innan jag gör i ordning middagen.
VÄXTE UPP I KYRKAN
Den kristna tron har hon haft med sig sedan barnsben.
– Mina föräldrar var kristna och gick i kyrkan. Jag
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växte upp med en önskan att tjäna Gud och hade en
djup längtan att arbeta med kvinnor och barn, berättar Lydia.
Kristna är i minoritet i Myanmar, cirka åtta procent av befolkningen. De som evangeliserar möter
motstånd och de som lämnar den buddhistiska majoritetstron för att följa Jesus blir utsatta för särskild
förföljelse.
– Att vara kristen är svårt överallt i vårt land, speciellt om du vill dela evangeliet. Några av våra församlingsmedlemmar har familjer som bröt kontakten, när
de valde att bli kristna. Trots det fortsätter vi att dela
evangeliet, men vi är alltid på vår vakt och vi använder
mer kreativa sätt att tala om Kristi kärlek, säger Lydia.
För henne innebär det att hon försöker hjälpa grannar och människor i sin omgivning.

”GENOM MITT LIV
FÅR DE LÄRA KÄNNA
GUDS KÄRLEK OCH OM
JAG KÄNNER ATT DET
PASSAR KAN JAG BÖRJA
DELA EVANGELIET.”

MYANMAR
World Watch List 2020
Plats: 19 Poäng: 73
www.open-doors.se/myanmar

kyrka och använda min skicklighet och mina gåvor.
Under seminariet fick deltagarna även praktisk undervisning om småföretagande. Lydia upptäckte dessutom att hon utmanades andligt under utbildningen.
– Undervisningspasset ”Vem jag är” berörde mig
mycket. Jag lärde mig att Gud inte bara har frälst mig
utan Han har också lyft mig. Jag är värdefull, unik och
har möjligheter. Jag insåg att jag kunde berätta om Gud
för andra och att jag har gåvor som jag kan använda.

– Genom mitt liv får de lära känna Guds kärlek och
om jag känner att det passar kan jag börja dela evangeliet.
”JAG HAR GÅVOR SOM JAG KAN ANVÄNDA”
Lydia berättar att kvinnoseminariet som Open Doors
samarbetspartner anordnade var en viktig hjälp på vägen, där hon lärde sig hur hon kan vara en välsignelse
för sitt samhälle.
– Seminariet förändrade hela mitt perspektiv på livet. Förut tyckte jag, precis som många andra kvinnor,
att en kvinna inte ska arbeta utanför hemmet. Det här
synsättet förstärks i kyrkan, där det finns en mentalitet som säger att kvinnor är svaga och det avskräcker
dem från att arbeta. Men när jag var med på seminariet fick jag lära mig att jag borde hjälpa min familj och

FINANSIERAR KURSER GENOM SITT FÖRETAG
Upprymd av det hon hade lärt sig på seminariet började Lydia anordna möten i olika kyrkor, där hon delade
med sig till andra kvinnor om hur värdefulla de är och
hur de kan använda sina gåvor för att deras liv ska bli
till välsignelse för andra.
– Efesierbrevet 2:10 talade starkt till mitt hjärta. Den
versen säger: ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus
Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till”.
Lydia har också deltagit i Dorkasutbildningen, ett
annat seminarium som Open Doors samarbetspartner
anordnar.
– På Dorkasutbildningen lärde jag mig om att handskas med pengar, sparande och att göra en budget, som
kan vara till nytta i min familj. Innan hade jag aldrig
tänkt på att man kan göra något liknande.
Hon behöll inte det hon lärt sig för sig själv, utan har
gett lärdomarna vidare.
– Jag ledde många utbildningstillfällen bland kvinnorna i min kyrka och i närliggande kyrkor. Jag uppmuntrade dem att engagera sig i småföretag och att
sköta sina hem på ett bra sätt.
För att finansiera utbildningarna tar Lyda en del av
inkomsterna från sitt eget företag. Hon har även ordnat en förskola, så att kvinnorna ska kunna arbeta.
– Ofta är kvinnorna jag engagerar mig i inte kristna och på så sätt kan jag också dela evangeliet. Jag ber
med dem och berättar om Jesus.
*Namnen ändrade av säkerhetsskäl.
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SKRIV EN RAD: SKRIVKAMPANJ

Skicka en uppmuntrande hälsning till

pastor Savang i Laos
Savang* växte upp i en animistisk by i Laos. Som tonåring började han utöva
schamanism genom att kalla på andar och med deras hjälp kunna förmedla
hälsa och lycka. Så småningom blev han en erkänd schaman. Men i början av
20-årsåldern kände han att något saknades i hans liv. När en vän delade evangeliet med honom bestämde han sig för att följa Jesus och lämna animismen
bakom sig.
Några av Savangs familjemedlemmar och en del bybor kom till tro genom
Savang och han startade en församling i sitt hem. Men han trakasserades och
hotades av de lokala myndigheterna och fängslades till slut.
Savang är frisläppt nu och hans församling blomstrar. Tack vare stöd, bland
annat från Open Doors understödjare, har han deltagit i en förföljelseförberedande kurs och en samling för ledare som mött förföljelse. Det finns även
planer hos Open Doors lokala samarbetspartner att starta en skriv- och läskurs
i samarbete med Savangs församling, när restriktionerna i samband med coronapandemin har tagits bort. Savang brinner för att se fler församlingsplanteringar runt om i hans region, och att många människor ska komma till tro
på Jesus.
Men han lever under fortsatt press från myndigheterna och behöver dina
förböner och din uppmuntran. Savang säger: ”När man följer Kristus finns det
ingen garanti för att förföljelse inte kommer. Det är därför vi behöver uppmuntran och jag tackar er för det ni redan har gjort”.

Stå med Savang genom att skicka en digital uppmuntran till honom.
Mejla din hälsning till redaktionen@od.se senast den 15 december 2020.
Skriv ”Hälsning till Savang” i ämnesraden.

*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
Vill du veta mer om Savang? Missa inte reportaget om honom på sidan 4 i magasinet.
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VÄGLEDNING FÖR
BREVSKRIVNING:
y Skriv kortfattat och tydligt
på enkel engelska.
y Du kan adressera hälsningen till Savang, även
om det är en pseudonym.
Det går även bra att använda till exempel ”Broder
i Kristus”.
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 Skicka inte med bilder på
dig själv.
y Skriv inte något negativt
om landets religion eller
regering.

Mitt möte med broder Andrew

Del 7

”Vilken klosterordning
tillhör broder Andrew?”
Om fingerade namn och säkerhetsrutiner
– Vilken klosterordning tillhör broder Andrew?
Jag kunde inte låta bli att skratta,
när jag fick frågan i ett radioprogram.
– Broder Andrew är inte en
munk, svarade jag.
Jag förklarade att “broder Andrew” är enklare att säga och komma ihåg än ”Anne Vander Bijl”,
namnet som står i hans pass. Dessutom är hans tilltalsnamn Anne
ett vanligt namn på män i Nederländerna men inte i Nordamerika.
Genom att kalla honom broder Andrew gav det även en viss trygghet
för honom och de människor som
han mötte på sina resor.
Många av dem som reste bakom
järnridån i tjänst för Open Doors
använde pseudonymer. Förföljda
kristna refererade till Guds smugglare som bror eller syster, till exempel broder David eller syster Corrie.
Dessa hemliga identiteter skyddade
kristna när de förhördes av KGB eller Stasi. Om polisen frågade: ”Vem
är Anne Vander Bijl?” kunde pastorn ärligt svara att han aldrig hade
hört talas om den personen.
Anledningen till sådana åtgärder är enkel. Förföljda kristna lever
i konstant fara och kan oftast inte
komma bort från sina omständigheter. Vi besöker dem för att uppmuntra dem, höra deras berättelser
och leverera biblar. Efter några få
dagar åker vi därifrån. Dessa resor
kan innebära en viss risk för oss
som besökare, men den förföljda
kyrkan tar alltid den största risken

bara genom vår närvaro. Därför vill
vi aldrig säga eller göra något som
sätter våra kristna syskon i större fara
än de redan är i.
På mina resor med broder Andrew hade vi som regel att alltid följa instruktionerna från våra värdar.
Om de sa att det inte var säkert för
oss att gå ut på gatorna, så gjorde vi
inte det. Om de bad oss att gömma
oss i baksätet på en skåpbil bakom
fördragna gardiner, försökte vi inte
smygtitta när de inte såg. Om vi bokades på ett fyrstjärnigt hotell medan andra sov på ett billigare pensionat, var vi nödvändigtvis inte nöjda
med vårt lyxboende. Men vi förstod
att det var på grund av att vårt hotell hade bättre säkerhetsrutiner.
Detta förhållningssätt bidrog till
att broder Andrew och jag aldrig
var rädda, även om många av våra
vänner uttryckte oro inför våra resor. Vi båda kände att om Gud har
kallat oss till länder där förföljelsen
mot kristna är allvarlig, då är Han
vår beskyddare och vi kommer att
fullfölja Hans uppdrag.
Vad händer om vi har fel? Vad
händer om vi dödas under ett möte
med en fundamentalistgrupp? Andrew och jag är överens om att vi
alla kommer att dö en gång. Om
Gud väljer att ta hem oss på det här
sättet, tänker vi att Han skulle bli
förhärligad genom vår död. Som
broder Andrew har sagt: Att vara beredd att dö är faktiskt ett bra sätt att
leva!

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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LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker en vikarierande

Vi söker en

KOMMUNIKATÖR 50%

PR- OCH KAMPANJANSVARIG 50%

Fokus ligger på digitala medier.
Vikariatet löper på 1 år.

Du driver våra internationella
kampanjer.

Sista ansökningsdatum
1/11 2020

Sista ansökningsdatum
1/11 2020

TJÄNSTERNA KAN MED
FÖRDEL KOMBINERAS
Placering Örebro.
Läs mer om tjänsterna på
www.open-doors.se/
lediga-tjanster

Ny bok!

Och Gud ändrade sig
Nu finns Open Doors grundare broder Andrews bok ”Och Gud ändrade
sig” för första gången på svenska. Kan bön verkligen få Gud att ändra
sig? Vet inte Gud redan vad som kommer att hända? Och har han inte
redan bestämt sig för vad han planerar att göra? Detta är några av frågorna som broder Andrew utforskar i denna tankeväckande bok.
Författaren visar läsarna skillnaden mellan personlig bön och förbön,
hur man lyssnar och talar med Gud och hur man gensvarar när Gud säger nej.
Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, skriver i förordet: ”Om du söker ett fridfullt, förutsägbart liv, är det kanske lika bra
att du slutar läsa och ger bort boken till någon som söker lite spänning i
tillvaron. Men om du väljer att fortsätta och tar till dig bokens budskap
kan jag lova att ditt liv aldrig mer kommer att bli som förut.”
Boken kostar 180 kronor och finns att köpa i Open Doors webshop:
www.open-doors.se/resurser/product/och-gud-andrade-sig

Sommarkrysset
18
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TACK TILL ER ALLA SOM SKICKADE IN SVAR
TILL SOMMARKRYSSET!
Efter en fantastisk respons har vi nu dragit en vinnare.
Vi gratulerar Inger Thomte i Jönköping till vinsten.
Grattis!

GE EN GÅVA

Samson och
hans familj

utsattes för

mordförsök

Att följa Jesus är för några av våra kristna syskon
en fråga om liv och död. Det har 60-årige Samson
i Myanmar fått erfara, trots att han bara har varit
kristen några år. Han och hans familj kom till tro år
2017 när en pastor delade evangeliet med dem. Nyheten spred sig snabbt och familjens grannar tog
kontakt med byledaren.
Strax därefter blev familjen kallade till ett möte
med byäldste och buddhistmunkar i ett buddhistiskt kloster. Även hundratals andra bybor kom till
mötet. Samson berättar:
– Alla pratade om vad de skulle göra med min
familj. Buddhistmunken frågade mig med dånande
röst: ”Vill du verkligen följa den kristna tron? Tänker du verkligen tro på Jesus? Ska du inte komma
tillbaka till vår religion?” Jag svarade: ”Vi tänker
inte förneka vår tro. Vi kommer att tro på Jesus så
länge vi lever!”
Ett par dagar senare satt Samson och hans familj
och bad inför ett nytt möte med byäldste, när de
hörde byledarens röst: ”Döda honom! Samson, nu
kan du be din gud rädda dig”. En stor folkhop kastade stenar mot familjens hus och försökte ta livet
av dem. Till slut fick andra församlingsmedlemmar
veta vad som pågick och kontaktade polisen. Familjen överlevde, men tvingades fly från sin by och bor
nu i ett skyddat boende hos en samarbetspartner
till Open Doors. De är fortfarande hotade till livet.
Genom ditt stöd kan Open Doors fortsätta att ge
skydd och hjälpa kristna som Samson, i Myanmar
och på många andra platser i världen.
Stort 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.
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B-post

som sin tur kan vägra att ge den vidare till kristna.

Samuel
Bälters
dramatiska ﬂygning som du kan läsa mer om i detta
Anders
Korswing
Genom
stöd kan Open Doors samarbetsorganibara en
av
många.
Direktor, CEOditt
MAF
sationer
hjälpa
våra förföljda
Indien.
Varje dag ﬂyger vi bokstavligen
för livet.syskon
Och viikan
göra det därför
liten har betydelse för oss. Du är med oss och räddar liv och vi står
frontlinjen.

För 450 kronor

Tack för din gåva!
får en kristen familj nödhjälp för en månad.
Din gåva kommer att användas till direkt hjälp samt långsiktigt stöd.
Skulle behovet bli fyllt används gåvan till andra ändamål.

Anders Korswing
Direktor, CEO MAF

Swish: 900 30 54
bankgiro: 900-3054

Märk din gåva ”Indien20M”

Foto: Getty Images / Stringer

Posttidning B

MAF
Sjöhagsvägen 2
721 32 VÄSTERÅS

Tel: 013-35 39 60
E-post:office@maf.se

Skulle Daniel
överleva natten..
Indiens kristna
är oftast sist i kön
säker landningsbana utan betande getter eller
andra hinder på banan, berättar David Nordlander.
Detta projekt är ett av flera i Sydsudan som vi
kommer satsa på 2019.
Tack för att du är med oss i detta viktiga arbete!

Swisha din gåva på
9008913

Märk: Sydsudan

Om behovet för detta specifika ändamål täcks, kan medel
komma att användas till andra projekt i Sydsudan.

Pionjärsatsningen för folkgruppen Nyangatom i Sydsudan kommer innebära ett lyft som berör hela samhället.

David Nordlander

MAF Sweden

582 54 Linköping

Open Doors
Drottninggatan 60
702 22 Örebro

B

timmar, dvs. 2 dagar. Med MAF tar det mindre än
två timmar.
– Tanken är därför nu att vi i MAF Sweden
är med och hjälper till att återställa den enkla
landningsbana som finns i Lotimor. I dagsläget
berättas det att flygplan har landat och lyft så vi
är förhoppningsfulla i att vara med och skapa en

Var med och stöd flygningarna i Sydsudan!

Om du betalar via Plusgirot 90 08 91 – 3
märk då din betalning med ”FM News jan 2019”

MAF

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

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

Min julgåva 2009
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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:
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TACK

FÖR DIN GÅVA!
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Uppmärksamma att det är
två inbetalningskort i denna
tidning. Denna avi är till för
oktober månads gåva.
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
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