Open Doors
MAGASIN

TEMA:

IRAK OCH
SYRIEN
BERÄTTELSEN OM
DE FÖRSVUNNA
KRISTNA I IRAK
SIDA 4

EKONOMISK HJÄLP
TILL 700 000
SIDA 10

OSÄKERHETEN STOR
I AFGHANISTAN
SIDA 14

OKTOBER

NR 10

2021

Omslagsbild:
Nisreen är en kristen kvinna från Qamishli i
nordöstra Syrien (bilden används här illustrativt).
Foto: HansV.

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 2021.11.01
ISSN 2000-5962
Medlemsavgifter 2022:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och
arbetssökande: 110 kr/år.
Personer över 26 år: 210 kr/år.
Familj/hushåll: 310 kr/år.

2

OPEN DOORS MAGASIN | OKTOBER 2021

Företagsvänner
Avero AB
BMV Studio
Instansia Nordic AB
Närkes energiteknik AB
Paujon
Svanen Fiskeri AB
Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin

LEDARE

Medlem i
Guds familj

H

ar du någon gång stått vid en kassa för att betala en vara och då fått frågan: ”Är du medlem”?
Om du då inte varit medlem kommer nästa
fråga automatiskt: ”Är det något du kan tänka dig att
bli?” Frågeställningen är i grunden affärskedjans sätt
att knyta ett band till dig som kund. Det som får oss
att acceptera erbjudandet är de personliga fördelar
som medlemskapet medför. Priset man får betala är
att det sen kommer fler erbjudanden än man kanske
behöver…
Frälsningen genom Jesus Kristus är också en form
av erbjudande. Ställningstagandet är visserligen av en
helt annan dignitet, men handlar ändå om ett val som
människan har att göra. Den som accepterar frälsningens gåva får en rad personliga fördelar. Samtidigt
säger Jesus att var och en som vill följa Honom ska beräkna kostnaden. Hur hänger detta ihop?
Steget in i Guds familj är ett gigantiskt skifte från
mörker till ljus. Nu kan man inte längre ha fokus på
sig själv och sitt eget. Blicken riktas i stället mot Kristus och det som tillhör Hans rike. Plötsligt inser man
att det finns syskon i Syrien. Mellanöstern. Afghanistan och Indien. Att den frihet man själv har inte gäller
för alla. Men eftersom allt Guds folk är del av samma
kropp blir förföljelsen något som även angår mig. Detta kan innebära att Kristus även kallar mig till uppoffringar för Gudsrikets skull.
I detta magasin kan du hämta inspiration till olika
insatser för Kristi kropp i Mellanöstern. I linje med
detta kan du även ta tillfället att bli medlem i Open
Doors Sverige. Vi är en förening som vill vara ett stöd
till världens förföljda kristna. Ett medlemskap är ett
aktivt stöd till den förföljda kyrkan och en stor förening gör att Open Doors röst också blir starkare i Sverige. Det är alltså inte de personliga fördelarna som står
i fokus för detta medlemskap, utan möjligheten att
göra skillnad för andra.
Skillnad för Guds familj!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org

WWW.OPEN-DOORS.SE WWW.OPEN-DOORS.SE
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Berättelsen om
de försvunna
kristna i Irak
För sju år sedan sattes Sana på en buss till tryggheten i Erbil. Kvar
i Qaraqosh, hos IS, fanns hennes man och två söner. Det var sista
gången hon såg dem. Länge höll Sana sin bakgrund för sig själv,
precis som många andra med fasansfulla minnen efter IS. Men
nu, uppmuntrad av sin dotter, väljer hon att berätta.

Vi träffar Sana i hennes hem i Erbil i norra Irak. Hon
ser trött ut. Trött på att vänta, trött på ständigt närvarande minnen av alla grymheter som hon fick bevittna.
Hon känner inte så mycket längre. Den enda gång en
liten gnista tänds i hennes ögon är när hon pratar om
sina barn: 25-åriga dottern Tania och de saknade sönerna Tony, född 1994, som hon beskriver som “tyst och
beskyddande” och Issa, född 2001, som hon kallar “sin
lilla ängel”.
Precis som många andra som har överlevt IS:s grymheter har Sana hållit sin berättelse för sig själv under en
lång tid. Hon var rädd att det skulle påverka hennes man
och söner negativt. Men på senare tid har hennes dotter
uppmuntrat henne att dela med sig av sin historia.
– Hon sade: ”Det är inget fel med det, berätta!” Så, jag
ska berätta. Kanske vet någon var min saknade man och
mina söner finns. Jag känner hopp, säger Sana.
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Sana visar oss ett foto som togs en kort tid innan de
islamistiska extremisterna från IS kom in i Qaraqosh,
staden som hon och hennes familj bodde i på den tiden.
På fotot poserar Sana, hennes man Sabah och deras tre
barn för fotografen framför kyrkan. Sana rör försiktigt
vid Issas ansikte som finns mitt på bilden. Det är den sista bild Sana har på sin familj.
VALDE ATT STANNA
I juni 2014 tog den islamistiska extremistgruppen IS över
Mosul, en stad i närheten av Qaraqosh. IS attackerade
sedan Qaraqosh i juli men lyckades inte ta över staden.
När extremisterna kom nära igen i augusti var Sabah,
Sanas man, övertygad om att IS skulle misslyckas igen.
Så när de flesta familjer flydde, och dottern Tania följde
med några släktingar, stannade Sana, hennes man och
två söner kvar i Qaraqosh.
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IRAK
World Watch List 2021
Plats: 11 Poäng: 82
www.open-doors.se/irak

En tidigare bild på Sanas familj.

Sanna och dottern Tania som uppmuntrat henne att dela
med sig av sin historia.

På morgonen den 7 augusti 2014 låg familjen och sov
när de väcktes av människor som skrek ”Qaraqosh tillhör oss nu” på gatorna.
Oroliga dagar följde. Familjen stannade kvar inne i
huset, alla i samma rum. De höll lamporna släckta och
använde en cigarettändare för att få ljus. På natten hörde de IS när de gick gatorna fram och slog in dörrar.
– Vi bad mycket ihop och lovade varandra att fortsätta
vara tillsammans. Det var vår tröst, att vi hade varandra,
minns Sana.
Ett minne är särskilt tydligt för Sana. Det ger henne
hopp om sin son Issa.
– En natt sov Issa i mitt knä när han plötsligt öppnade
ögonen. Jag frågade honom vad som hade hänt. Han sade
till mig att han hade haft en dröm där han såg Jesus komma ner från himlen i skinande kläder.
Han såg på Issa och log, säger hon.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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”DET VAR EN SVÅR STUND
FÖR OSS. MINA POJKAR
VAR RÄDDA. VI HADE
ALDRIG VARIT SEPARERADE
FRÅN VARANDRA. ISSA VAR
SÅ RÄDD. DET SISTA HAN SA
TILL MIG VAR: ”VART SKA
DU, MAMMA?””
IS HITTAR FAMILJEN
Mer än två veckor efter att IS hade tagit över staden slog
fyra män i civila kläder sönder deras dörr och hittade
familjen. De hade händerna uppsträckta av rädsla. Sana
minns hur lille Issa darrade. Men männen hade helt vanliga kläder och pratade vänligt.
– De sade till Issa: ”Var inte rädd, det är ingen fara. Vi
vill bara veta om ni har några vapen.” De sökte igenom
huset efter vapen och gav sig sedan av. De följande två
dagarna kom en imam till oss och gav oss mat.
Den tredje dagen blev familjen beordrad att komma
till sjukhuset.
– Ni ska sättas på en buss till Ankawa, det kristna området i Erbil, sade männen i civila kläder. Återigen sa de
att vi inte skulle oroa oss”, säger Sana.
Men det som Sana fick se när de kom till sjukhuset
oroade henne verkligen:
– Männen från IS som jag såg där hade inte civila kläder på sig. De var klädda i svart och bar vapen. De var
otäcka, skrek och var inte vänliga mot oss alls.
Männen tog familjens ID-kort.
– Tony var väldigt nervös och han oroade sig för mig.
Men när han frågade männen från IS vad de skulle göra
med mig riktade de ett vapen mot honom så att han
skulle vara tyst.
”DET VAR EN SVÅR STUND FÖR OSS”
Sedan stal IS folkets värdesaker och delade upp männen
och kvinnorna.
– Det var en svår stund för oss. Mina pojkar var rädda. Vi hade aldrig varit separerade från varandra. De sa
till oss att vi alla skulle träffas igen i Ankawa, att vi inte
skulle bekymra oss om det. Issa var så rädd. Det sista
han sa till mig var: ”Vart ska du, mamma?”, säger Sana.
Sana blev alldeles förkrossad när hon sattes i en buss
utan sina pojkar och sin man.
– Jag frågade en av IS-soldaterna: ”Snälla, berätta, vart
tar du min man?” Men han riktade sitt vapen mot mitt
huvud och sa: ”Antingen är du tyst eller så skjuter jag dig
i huvudet”.
Det är nu sju år sedan. Sana har inte sett sina söner
eller sin man sedan dess.
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LIVET SOM ENSAM KVINNA
Sana pressar en pappersnäsduk mot sina ögon. Riktiga
tårar kommer inte så ofta längre. Hon har fällt alla tårar
hon kan. Timmarna som hon har spenderat i tårar under bön är oräkneliga. Sana och hennes dotter saknar
familjens tre män varje dag.
– Vi stod varandra så nära, säger Sana.
Utmaningen är större än bara den känslomässiga biten av att sakna sina anhöriga. I ett Mellanösternland
som Irak är det inte normalt för kvinnor att leva ensamma. Vardagen blir svårare. Officiella papper hanteras
oftast av männen i hushållet, och det är inte säkert för
kvinnor att gå ensamma till vissa platser.
MÅNGA HAR VARIT TYSTA
Efter vårt samtal ger Sana oss tillåtelse att dela hennes
berättelse med en av prästerna i hennes församling.
Dagen därpå pratar vi med Fader Ammar. Han har inte
hört Sanas berättelse förut, men bokar genast in en träff
med henne följande vecka.
Det förvånar inte Fader Ammar att Sana inte har berättat tidigare. Hon är inte den enda som har överlevt IS
som hållit sin historia för sig själv. Det är först nu som
fler och fler berättelser från kristna som har varit IS:s
fångar börjar komma ut.
– Utanför Irak är det känt hur IS behandlade yazidierna, och det är bra, för de led ännu mer av IS:s fångenskap. Men vad man inte känner till är att IS också tillfångatog många kristna, förklarar fader Ammar.
Berättelser som Sanas är bara toppen av ett isberg,

och bara en liten del av det övergripande trauma som
den irakiska kyrkan lider av efter en period av stark förföljelse.
– Vi har återuppbyggt många av våra hus och kyrkor. Men IS förstörde mycket mer än det: De förstörde
människor, säger fader Ammar.
HOPPET FINNS HOS GUD
Ammar konstaterar att människor som Sana behöver
församlingens fulla stöd.
– De behöver någon som är nära dem och lyssnar på
deras behov. Någon som hjälper dem att finna hopp inför framtiden, säger han.
Det är oklart om Sana kommer att ta emot denna hjälp. Även om det har blivit allt vanligare att ta
emot hjälp för ens psykiska hälsa, har det stigma det
medför ännu inte försvunnit. Kanske föredrar hon ett
praktiskt eller andligt projekt, det finns även sådana i
“Centers of Hope”.
Efter befrielsen av Qaraqosh 2016 hade Sana ett visst
hopp om att få återse sina tre män. Men de har inte hört
av sig, kanske för att de inte kan, kanske för att de inte
längre lever – även om Sana inte vågar prata högt om
det sista alternativet.
Gud är den ende hon kan sätta sitt hopp till om att en
dag få återse sin man och sina söner.
– Min tro på den allsmäktige Guden är så stor. Och
jag fortsätter att be att de ska komma tillbaka. De är
allt jag har. Ske Guds vilja, så att de kommer tillbaka,
säger hon.

Open Doors arbete i Syrien och Irak

K

ristna i Irak, som har muslimsk bakgrund,
förföljs framför allt från familjemedlemmar
och sin närmaste omgivning. De möter även
förföljelse från extremister och myndigheter.
Open Doors arbetar i Irak med att stötta de lokala
kyrkorna, genom lokala samarbetspartners. Det
handlar bland annat om ledarträning, nödhjälp,
juridiskt stöd och utbildning, mikrolån och
bibeldistribution. Open Doors partners anordnar även

utbildning inom traumahantering.
Förföljelsen mot kristna i Syrien kommer framför
allt från militanta islamister. Kristna med muslimsk
bakgrund möter ofta förföljelse från familjen och
människor i samhället runt omkring.
Genom lokala samarbetsorganisationer i Syrien
kan Open Doors hjälpa de kristna i landet med
bland annat matdistribution, medicin och sjukvård,
reparationer av hem och kyrkor, psykosocialt stöd,
inkomstgenererande projekt.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Sex års kampanj med fokus på Syrien och Irak

Hopp för Mellan
För några år sedan hade IS under lång tid varit ett samtalsämne inom Open Doors. Hotet mot kyrkan i området var konstant. Det blev utgångspunkten för kampanjen Hopp för Mellanöstern (Hope for the Middle
East), som lanserades i början av 2016. Snart sex år senare kan kampanjchefen Rami se tillbaka på ett möte
med FN, juridiska kurser och en utveckling av Centre
of Hope – allt för att stärka kyrkan i Syrien och Irak.
Kampanjchefen Rami kommer själv från Syrien och befann sig i Storbritannien för att studera, när kriget bröt ut
2011. Han kunde därför inte återvända till sitt hemland.
– Jag bestämde mig för att stanna här i Storbritannien
och ägna mig åt jobb och vidare studier.
Rami hade en bakgrund inom internationella relationer och fredsbyggande, när han blev vald till kampanjchef. Just då pågick många samtal inom Open Doors
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kring situationen i Syrien och Irak.
– Ämnet som vi pratade mest om var ISIS eftersom det
var 2014, det året då ISIS verkligen började ta kontroll över
stora områden i både Irak och Syrien. Och vi känner till
hoten mot kristna, yazidier och andra religiösa minoriteter
som bodde i det området, säger Rami och fortsätter:
– Jag tror att vi alla minns videoklippen med människor
som flyr för sina liv, som konfronterades med valet att antingen stanna och dö eller stanna och betala skatt till Islamiska staten. Det andra alternativet var i stort sett att fly
för sina liv utan ägodelar, utan någonting alls. Vi frågade
oss själva: står vi här inför något som kan vara avgörande
för kyrkans framtida existens?
NAMNINSAMLING TILL FN
Samtalen landade i en global kampanj för kristna i
Syrien och Irak, där kyrkans plats i samhället skulle

TEMA: IRAK OCH SYRIEN | GÖR HOPPET SYNLIGT

östern
uppmärksammas. Redan andra kampanjåret gjordes en namninsamling till stöd för kristna i Syrien
och Irak. Fler än 800 000 personer från 143 olika
länder skrev under petitionen, som sedan lämnades
över till FN.
Rami och de andra som arbetar med Hope for the
Middle East sysslar bland annat med påverkansarbete, för att på så sätt stötta kyrkans existens i Irak och
Syrien. De mobiliserar även förbön och arbetar med
projekt som ska förmedla hopp till hela området.
– Dessutom finns det ett allt större fokus på att
stärka den lokala kyrkan, så att den kan vara en del
av lösningen och inte bara få stöd från oss som utomstående organisation.
Stödkampanjer ger vanligtvis inte en snabba
resultat. Har du sett förändringar som en konsekvens
av ert arbete?
– Naturligtvis är detta en lång process. En förändring
sker inte genom att du har ett möte och sedan förändras saker som du vill. Men om jag får nämna ett mycket
givande projekt vi har varit inblandade i, så är det att
stärka lokala kristna i Irak genom träning i påverkansarbete. Det var fantastiskt att få följa dem från träning,
där de fick verktyg som de använde sig av inför myndigheter och parlament.
En annan höjdpunkt har varit skapandet av team
som kan försvara kristnas juridiska rättigheter.
– Vi har investerat i ett antal individer som har juridisk bakgrund, och
utbildat dem i hur man dokumenterar
fall av förföljelse och kränkningar av
religionsfriheten.
FOKUS PÅ DEN LOKALA KYRKAN
Utmaningarna under en sju år lång kampanj är flera,
inte minst när det gäller att hålla liv i kampanjen. Rami
berättar att lokala kristna ofta drabbas av utmattning,
när förändringen som de väntar på inte kommer. Det
ständiga osäkra läget i regionen är också en utmaning.
– Eftersom vi är kristna förlitar vi oss inte på våra
egna ansträngningar. Jag tror på att omsätta det i bön,
att mobilisera kyrkan över hela världen i bön för kyrkan i Irak och Syrien är också ett stort steg.
Rami har under kampanjens gång bland annat insett vikten av att arbeta på gräsrotsnivå med den lokala
kyrkan. Konceptet med Centers of Hope, att kyrkan är
en plats som ger hopp, har utvecklats.

SYRIEN
World Watch List 2021
Plats: 12 Poäng: 81
www.open-doors.se/syrien

– Det här är en enorm investering och
det bästa sättet att göra vårt arbete hållbart i
längden.
KYRKAN BÄR VIDARE VISIONEN
Målet är att kampanjen ska pågå till slutet av 2022.
Rami och hans team arbetar med att ta fram en vision
för tiden efter det. Det handlar framför allt om att den
lokala kyrkan nu kan bära vidare visionen och fortsätta
det praktiska arbetet.
– Vi kan fortsätta stå tillsammans med kyrkan och
stötta den. Förhoppningsvis får vi möjlighet att arbeta
ännu mer med grundproblemen, en del systematiska fel
som finns i de här länderna, och fortsätta arbeta för förändring av lagar och regler.
Rami konstaterar att i grund och botten är visionen
att fortsätta befästa kyrkans plats som ett centrum för
hopp i Irak och Syrien.

Rami under planeringen för ett
Center of Hope i västra Syrien.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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ÅRSRAPPORT: OPEN DOORS INTERNATIONELLT

Tack för
ditt stöd!
T

illsammans med våra understödjare samlade
Open Doors Sverige in mer än 15,5 miljoner
kronor under förra året. Bland annat kom mer
än 1,6 miljoner in för att stötta kristna som på olika
sätt drabbades av coronapandemin, och 1,25 miljoner
till förmån för kristna i Indien. Tack vare understödjare har Open Doors internationellt kunnat hjälpa
miljontals kristna, samtidigt som Sverige-kontoret
har kunnat mobilisera kristna till bön för våra förföljda syskon.
Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige:
”Det vi ser efter förra året är att kristna i Sverige kunde
känna en starkare samhörighet med kristna som lever
i förföljelse. Det blev extra tydligt i gensvaret på vår insamling till dem som hade drabbats av covid-19-krisen.
Människor öppnade verkligen sina hjärtan för våra förföljda syskon, genom sitt givande till Open Doors. Det har
varit fantastiskt fint att se”

En av Open Doors Sveriges
tre målsättningar är att

Några exempel på vad Open Doors
International har gjort under 2020:

”upplysa och
mobilisera

Nästan
och kristen litteratur har delats ut.

den fria kyrkan”.

2 miljoner biblar

4 miljoner kristna har fått
bibelundervisning eller
Nästan

annan träning.

700 000 personer har fått
nödhjälp eller annan

Drygt

socioekonomisk hjälp.

15 000 kristna

Cirka
har fått juridisk hjälp.
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Utifrån det har kontoret i Sverige under
förra året bland annat:

125 möten

Genomfört
, de allra
flesta under årets tre första månader innan
pandemin slog till.

Därefter genomfördes i stället fler än

800 telefonsamtal
med Open Doors understödjare.

Anordnat en digital konferens om
förföljelse mot kristna.

Preetha* från Indien fick hjälp till ett nytt
sjukhus, när hon nekades vård efter en
allvarlig misshandel:

”Jag skulle ha dött, om inte Open
Doors partner hade hjälpt oss. […]
Jag vill inte bara tacka Gud, utan
också hans folk som har hjälpt
oss. Jag är tacksam för allt som
Guds folk har gjort. De hjälpte
mig och räknade mig som en av
de sina.”

Konferensen

som pågick under en dag hade

3 000 unika besökare.

10 000

Försett nästan
prenumeranter med Open Doors

magasin och
bönekalender,

för att informera och inspirera till

bön för den förföljda
kyrkan.

Två understödjare:

”Jag är SÅ tacksam att få vara med.
Tillsammans med min make ber vi
varje morgon enligt bönekalendern”
”Jag är 97 år och tycker OD gör ett
fint arbete. Mitt hjärta klappar för er
och det ni gör. Fortsätt!”

Ninka* från Östafrika fick
nödhjälp under coronapandemin:

”Jag är tacksam för Open Doors.
Jag har fått majs, ris, bönor, olja
samt svamp och tomater. Gud
välsigne er.”
*Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.
WWW.OPEN-DOORS.SE
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Nu har Open Doors tagit fram ”Farlig tro”, ett undervisningsmaterial om förföljelse. För miljontals kristna
runt om i världen är efterföljelsen av Jesus förenat med
trakasserier och diskriminering, eller förlust av hem
och arbete. Miljontals måste hålla sin tro hemlig. För
många av dem innebär efterföljelsen av Jesus arrestering, fängelse eller kanske till och med död. Kristendom är en farlig tro.
”Livet kommer att bli mörkt för oss alla på något sätt,
vid någon tidpunkt, och det är då vi behöver bli burna av andras tro. […] Förföljda kristna vet allt om dessa
mörka tider. De har prövat att Guds kraft och kärlek
övervinner mörkret. Om vi kan lyssna till deras berättelser, får även vi styrka att möta kommande mörker
men också se Guds kärleksfulla ansikte.”
I tio korta filmer undervisar Ron Boyd-MacMillan
chefsstrateg inom Open Doors, om lidande som en naturlig del av lärjungaskapet. Undervisningen sker utifrån de första kristnas liv i Apostlagärningar, samtidigt som vi får
ta del av erfarenheter från dagens
förföljda kristna.
Beställ materialet kostnadsfritt
www.open-doors.se/farligtro
på vår hemsida.

Vinnare av
sommarkrysset
Vinnare i Open Doors sommarkryss 2021 blev:
Yvonne Tholen, Tjällmo, Maria Kjellson, Kristianstad och Kerstin Toepfer, Habo.
Vi skickar boken ”Kvinnor som riskerar allt” till
er. Grattis!

Bli månadsgivare
– anmäl dig online
Nu kan du enkelt bli månadsgivare direkt på vår
hemsida. Istället för att skriva ut en blankett för
autogiro som ska postas, kan du signera direkt på
www.open-doors.se/manadsgivare . Genom det kan
du stötta förföljda kristna regelbundet.
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Belarus president Alexander Lukashenko

Välsignelsesång
provocerar Belarus
president
BELARUS – Sången ”Allsmäktige Gud” har länge varit
mycket populär i landet. Den har dock blivit förknippad med förra årets protester mot regimen, vilket
gör att sången nu provocerar president Lukashenko.
Texten till ”Allsmäktige Gud” skrevs 1943 och är en
bön om Guds välsignelse över Belarus. På självständighetsdagen den 3 juli spelades psalmen i flera kyrkor
runt om i landet, efter en uppmaning från de katolska
biskoparna. Enligt dem var detta ett svar på president
Lukashenkos inbjudan till kyrkorna att ”delta i en gemensam bön för Belarus”. Lukashenko kallar sången
för fascistisk.
– De vill förstöra vår suveräna stat, vifta med
pengalystna banderoller och förhärliga sången som
katolska nazisttjänare sjöng, men vi ska se till att de
får betala för det, sade Lukashenko enligt nyhetssidan
Asianews.
Omfattande protester har ägt rum i Belarus sedan
presidentvalet förra året. Oppositionen menar att valet var riggat till förmån för Lukashenko, som har haft
makten sedan 1994.
Sedan protesterna startade har utländska missionärer blivit utvisade ur landet, samtidigt som
kyrkor har pressats att följa regimens linje, enligt
människorättsorganisationen Forum 18.

FOTO: WIKIPEDIA

Beställ inspirerande
undervisning till din
hemgrupp

www.open-doors.se/odday

Uppenbarelseboken 2:25

Välkommen till
Open Doors Day 2021
SVERIGES STÖRSTA KONFERENS MED FOKUS PÅ FÖRFÖLJDA KRISTNA

Behöver jag anmäla mig innan?
– Nej, ingen anmälan krävs. Open Doors Day är kostnadsfri - det är bara att ansluta till direktsändningen
och ta del av berättelser, bönestunder och samtal.

ANNE, projektledare
på Open Doors

Snart är det dags för Open Doors Day,
vad är det?
– Open Doors Day är en årlig konferens med fokus på
förföljda kristna. Vi vill ge våra syskon en plattform
där de kan dela sina berättelser med oss i Sverige, så
att vi kan stå tillsammans med dem i bön. Konferensen
ska vara en mötesplats för alla som har den förföljda
kyrkan på sina hjärtan. I år är den, precis som förra
året, digital.
När är Open Doors Day?
– Konferensen sker den 13 november, men det kommer även att vara två möten inför det. På vår hemsida
www.open-doors.se/odday hittar du information inför
konferensen och tidpunkterna för de olika sändningarna. Om du inte har någon dator kan du även titta
på kvällsmötet klockan 19.30 på Kanal10, TBN Nordic,
HimlenTV7 eller VisionSverige.

Vad händer under konferensen?
– Årets tema är håll|fast. Vi kommer att möta förföljda
syskon från Nigeria, Indien och Mellanöstern, och får
följa med in i deras vardag. Hur orkar de att hålla fast
vid Jesus när de möter så mycket motstånd? Det kommer finnas möjlighet att stötta dem på olika sätt, skicka
uppmuntrande hälsningar och liknande.
Kan du ge några exempel på talare?
– Under konferensen medverkar bland annat Saghar
från Mellanöstern och Amina från Nigeria, som vi tidigare har berättat om här i magasinet och på One with
them-samlingarna.

Saghar

Amina

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Osäkerheten
stor i Afghanistan
I mitten av augusti tog talibanerna över Afghanistans
huvudstad Kabul. Situationen i landet är sedan dess
mycket farlig, inte minst för landets minoriteter, däribland de kristna.
– För talibanerna är den utländska militäralliansen
en representant för den kristna världen, som betraktas som något främmande. Det finns en risk att talibanerna vill hämnas alla de människor som bejakat och
varit ett stöd till den utländska närvaron, säger Peter
Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.
Veckorna efter maktövertagandet i Kabul spreds kaotiska bilder från landet genom världens nyhetskanaler. På
flygplatsen trängdes människor som försökte fly. Andra
köade vid bankomaterna för att ta ut sina besparingar.
– Våra hjärtan är förkrossade. Vi visste att detta kunde
hända och är inte förvånade. Men det gör inte smärtan
mindre, sa broder Samuel*, fältarbetare för Open Doors i
Asien, efter talibanernas intåg i Kabul.
TALIBANLEDARE: SHARIA SKA ÅTERINFÖRAS
En oro som tidigt fanns var att sharialag skulle återinföras i landet, vilket senare bekräftades av en högt uppsatt
talibanledare i en intervju med nyhetsbyrån Reuters.
– Det kommer inte att bli något som helst demokratiskt
system, för det finns ingen grund för det i vårt land. Vi
kommer inte att diskutera vilket statsskick som vi kommer att tillämpa i Afghanistan eftersom det är självklart.
Det är sharialag, punkt slut, säger Waheedullah Hashimi i
intervjun med Reuters.
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”VÅRA HJÄRTAN ÄR
FÖRKROSSADE. VI VISSTE
ATT DETTA KUNDE HÄNDA
OCH ÄR INTE FÖRVÅNADE.
MEN DET GÖR INTE
SMÄRTAN MINDRE.”
Samuel*,
fältarbetare för Open Doors i Asien

När talibanerna styrde i Afghanistan under 1990-talet
blev landet ökänt för en extrem tolkning av sharialag.
Förtryckande lagar gentemot kvinnor och hårda kroppsbestraffningar för de som lämnade islam infördes. Tillvaron för de kristna i Afghanistan har sedan fortsatt att
vara osäker.
– De har både konstitutionen och lagstiftningen emot
sig. Men framför allt har de familjen, släkten och klanen
emot sig. Och det är oftast i de nära relationerna man
blir avslöjad och konfronterad. Är man afghan så är
man muslim. Något annat är helt otänkbart och bestraffas ovillkorligt, oftast av närstående släkt- och klanmedlemmar, förklarar Peter Paulsson.
NUMMER TVÅ PÅ WWL I FLERA ÅR
I flera år har landet hamnat som nummer två på World

Be för
Afghanistan

Foto: IMB

• Be om vishet för att överleva varje situation. Be Herren leda landets invånare, speciellt våra kristna syskon,
i hur de ska hantera förhör och brutalitet den kommande tiden.
• Be för skolor och utbildningsväsende, att de på något
sätt ska fungera och göra skillnad för unga.
• Be om hälsa för landets invånare.
Det är ont om medicin.

Watch List, listan över de länder där förföljelsen mot kristna
är som störst. Trots västerländsk närvaro de senaste årtiondena har förföljelsen mot de kristna blivit allt värre
– Detta blev väldigt uppenbart när inga åtgärder
gjordes för dessa religiösa minoriteter i den nya konstitutionen från 2004. Det innebar att alla medborgare
sågs som muslimer och att det inte var tillåtet att byta
tro, säger Jan Vermeer, kommunikationsansvarig för
Open Doors Asien, i en betraktelse över Afghanistan.
Samtidigt har den utländska närvaron varit en livlina, som har ingett hopp.
– Nu är denna livlina borta och landet har fått en
fullfjädrad islamistisk regim. Under en nära framtid kommer det visa sig hur långtgående talibanerna
kommer att implementera islamsk lag, sharia, säger
Peter Paulsson.
Hur kan vi hjälpa de kristna?
– I vår kontakt med landets kristna kan vi höra hur ropet
om förbön ekar mellan kullar och berg i Afghanistan! Att
be för landets kristna är ingen nödlösning. Det är det bästa, det mest kraftfulla, det mest effektiva vi kan göra. Vi
lyssnar även in vad de kristna behöver och arbetar med
flyktingar i området, genom samarbetspartners.
Peter Paulsson understryker budskapet om Jesus Kristus som det sanna hoppet för Afghanistan.
– Gud kommer att verka genom sin församling. Kyrkan kommer att överleva. Gudsriket kommer att spira
och en dag slå ut i full blom! Det viktiga för oss är att vi
deltar i denna process genom förbön!

• Be för barnens säkerhet,
både flickor och pojkars.
Be att Gud ska bevara barnen, genom att resa upp
profeter som kan slå vakt
om barnens säkerhet och
kämpa för att skydda
dem från alla sorters
övergrepp.
• Be att det ska finnas
rent vatten i kranen. Om städernas
vattenverk förorenas
kommer det orsaka utbredda sjukdomsepidemier.
• Be att det ska finnas mat
tillgänglig, som folk har råd
att köpa. Människor har det
tufft just nu, på grund av att
leveranskedjor av förnödenheter har brutits. De börjar
långsamt byggas upp igen,
men inflation och brist är ett
växande problem.
• Be att Gud ska ge arbete åt de
dagavlönade och andra som har
blivit utan inkomst.
• Be att kristna ska få den pastorala
vård de behöver.
Se fler böneämnen för Afghanistan i
bönekalendern för oktober.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Från krig till coron
– uppdatering från
För två år sedan berättade vi på vår hemsida om
situationen i staden Qamishli i nordöstra Syrien, i samband med Turkiets invasion av området.
En av personerna som uttalade sig då var George
Moushi, pastor i Allianskyrkan i Qamishli. En
kort tid senare kastades han och hans församling
från krig in coronapandemin. Open Doors har
fått en uppdatering hur tiden efter det har varit.
Många medlemmar i Allianskyrkan smittades med
covid-19.
– Min fru testades positivt, liksom vänner och
släktingar. Det blev naturligtvis mycket omskakande, berättar George Moushi.
Församlingsmedlemmarna visste vad som behövdes göras. De bad.
– Vi bad hela tiden att vi inte skulle förlora någon
och tackar Gud för att vi inte gjorde det. Det finns
flera underbara vittnesbörd om detta, säger han.
Samtidigt drabbades han av förluster utanför
församlingen.
– Vi har mist människor vi kände, vänner, grannar och bekanta.
Mitt i förlusterna ser han också positiva konsekvenser av pandemin.
– Många har börjat be och söka Gud. Vi hade bönegrupper via Whatsapp, men människor bad också själva. Det blev en möjlighet för människor att
komma tillbaka till Jesus.
INSTÄLLDA RESOR
Kriget och den ekonomiska krisen i kombination
med covid-19 gjorde 2020 till ett utmanande år. George blev tvungen att ställa in resor, bland annat
till Europa. Även kyrkan påverkades.
– På grund av reglerna om social distans begränsades våra möten. Vi kunde inte göra hembesök här
i Qamishli. Jag hade velat resa till Kobani, där vi har
kyrkor med kristna med muslimsk bakgrund. Jag
skulle ha predikat, undervisat och döpt nya krist-
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na. Pandemin hindrade detta och har begränsat
vårt arbete.
Pastorn fick använda alternativa sätt, som sociala medier, för att ha kontakt med människor.
– Vi hade några aktiviteter i kyrkan, men det var
mycket begränsat. Vi var som bakbundna.
Trots alla restriktioner kan George Moushi lyfta
fram ett stort tacksägelseämne:
– Vi har sett många komma till Jesus och bli frälsta.
”VI BER OM FRED”
Allianskyrkan har också hjälpt människor praktiskt, bland annat genom stöd från Open Doors.
– Vi förmedlar mellan 150 och 200 matpaket i
månaden och hjälper 40 till 50 personer med mediciner. Om vi har möjlighet kan vi även ge ekonomisk hjälp. Under året har vi hjälpt 350 till 400 olika familjer.
George berättar att befolkningen under det gångna året har fruktat för strider mellan olika arméer
och grupper, efter Turkiets invasion 2019.
– Självfallet har kyrkan bett och det gör vi fortfarande. Nya sammandrabbningar skulle vara mycket farliga och förödande.
Nyligen trädde en vapenvila i kraft efter samtal.
– Vi ber om fred. Människor är trötta på dödande
och blodsutgjutelse i vårt land.
Pastor George uppmanar kristna runt om i världen att be för Allianskyrkan.
– Kyrkan är förföljd av många. Vi lever ut vår tro
mitt i en muslimsk omgivning, vilket är en stor utmaning.
Han vädjar även om förbön för sig själv, sin fru
Hanan och parets tre barn.
– Be att Gud ger mig vishet att leda kyrkan. Be
också att Gud sänder ledare som kan hjälpa till i
vårt växande arbete. Be att Gud ska välsigna vårt
kyrkbygge, eftersom vi nu möts i en liten lokal som
inte har plats för alla, avslutar George.

a
Qamishli
”KYRKAN ÄR FÖRFÖLJD
AV MÅNGA. VI LEVER
UT VÅR TRO MITT
I EN MUSLIMSK
OMGIVNING,
VILKET ÄR EN STOR
UTMANING.”

Ett av Qamishlis förstörda hus som
pastor George Moushi besökte
efter bombanfallet.

Pastor George efter
bombanfallen i Qamishli:
”Dödsoffer och flera skadade”

WWW.OPEN-DOORS.SE

17

Skriv en uppmuntrande hälsning
till

pastor Salim i Östafrika

Salim är pastor i ett område i Östafrika, där det är mycket svårt att mötas som
kristna. Därför får de hitta andra sätt att träffas, till exempel på ett hotell eller i en taxi.
Trots försiktigheten hotas Salim ofta. Han får höra att han ska dödas, att hans
kyrka ska brännas ner och att någon har koll på allt han gör. Vid några tillfällen har människor kastat sten på familjens hus. Salims hustru påverkas
mycket negativt av hoten. Han berättar att han själv ofta brottas med känslor
av ensamhet och modfälldhet. Samtidigt är de båda övertygade om att de ska
fortsätta i sin tjänst.
Var med och styrk Salim och hans familj genom att skicka en uppmuntran till
dem.
Skicka din hälsning i ett kuvert till:
Open Doors
Drottningsgatan 60
702 22 Örebro
Skrivkampanjen pågår fram till den 15 mars 2022.

Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv
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SKRIVANVISNINGAR:
y Nämn inte Open Doors i
ditt brev.
y Du kan nämna ditt förnamn och ditt land, men
skriv inte ut din adress
eller ditt fullständiga
namn.
y Skicka inte pengar eller
erbjudanden om hjälp.
y Vykort och barnteckningar
är bäst.

GE EN GÅVA

Vi vill
utrusta ledare
i Mellanöstern

D

eltagarna på ledarträningen, som Open
Doors samarbetspartner anordnar, har milt
sagt utmanande förutsättningar. En del av
deltagarna har arbetat mycket med den underjordiska kyrkan. En annan har erfarenhet av att vara
kidnappad. Några arbetar i det krigsdrabbade Syrien. Mourad*, ansvarig för Open Doors arbete i Syrien, Irak och i de palestinska områdena, berättar om
den utmanande situationen i området:
– Islamiska staten har haft ett enormt inflytande på alla. Församlingsledarna var ofta tvungna att
försöka visa sig starka. De längtade efter att betjäna sitt samhälle, möta människors fysiska behov,
[…] och hjälpa traumatiserade barn. Men de levde
under samma förutsättningar som alla andra och
förr eller senare blev de utmattade.
Den gemensamma ledarträningen är därför
mycket viktig. Genom den kan Open Doors samarbetspartner stärka nyckelpersoner i olika församlingar.
– Ofta känner ledarna att de ständigt måste stå
till tjänst, men jag hoppas att de känner att de blir
omhändertagna och att någon lyssnar på dem.
Vårt mål med att investera i kristet ledarskap är
att säkra framtiden för kyrkan i Mellanöstern, säger Mourad.
Var med och be för dessa ledare. Och har du
möjlighet - var med och ge ekonomiskt stöd till
Open Doors. Genom det kan den förföljda kyrkan
stärkas, i Irak, Syrien, och på andra platser runt
om i världen.
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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Stöd Center of Hope som stöttar förföljda kristna,
som Anwar i Syrien!

600 kronor

”Utan Center of Hope - där jag bor - skulle jag ha
varit hemlös, arbetslös och ensam”, berättar Anwar*,
vars familj tog avstånd från honom när han kom till
tro på Jesus Kristus.

För
kan du bidra med mat och
mediciner till en förföljd kristen.

De olika Center of Hope som Open Doors arbetar
med ger förföljda kristna en viktig livlina. Utan dem
hade de gått under av den ekonomiska nedgången
under inbördeskriget, förföljelsen och pandemin.
Center of Hope ger lärjungaträning, återhämtning
och stöd för de trauman som de förföljda kristna har
varit med om.

För
kan du ge biblar till fem barn och på
så sätt hjälpa dem växa i sin tro.

Med hjälp av Ditt stöd kan kyrkorna bli en hoppets
livlina för många fler i Syrien och Irak.

800 kronor
förböner

Dina
och
ditt givande ger hopp för
kristna i Syrien och Irak.

SE MER

*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl

Swish: 900 30 54 | Bankgiro: 900-3054 |
www.open-doors.se/gorhoppetsynligt

Märk din gåva
”GörHoppetSynligtM”

