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LEDARE

Berättelsen om
Jesus Kristus

(Matteus 1:1)

S

verige är ett av västvärldens mest individualistiska
länder. Även om intresset för släktforskning växer
i vårt land, är det ändå få som kan gå tillbaka och
ens namnge tre generationer av sin egen släkt. Bibelns
släkttavlor tråkar därför ut oss.
I andra delar av världen är det annorlunda. Det sägs
att nästan varje afrikan kan gå tillbaka 15 – 25 generationer. Att varje vuxen somalier kan gå tillbaka och lista 40 generationer av sina förfäder! Anledningen är att
man lever i en berättarkultur där familjen, släkten och
ursprunget är centralt.
När en person från en berättarkultur läser släktlistorna i Bibeln blir signalen att detta måste vara sant. Det är
ju så här man själv för traditionen vidare från generation till generation. Och här berättar Gud sin berättelse
på samma sätt. I de kulturer som i grunden är baserad
på en ”muntlig tradition” finns det inget som kan göra
berättelsen mer trovärdig för Evangeliet, än de släktlistor
som finns i Gamla och Nya testamentet!
Men vad är det som Jesu släkttavlor vill belysa? Varför
finns dom där? Och varför presenterar Matteus en släkttavla som är annorlunda mot den som Lukas berättar?
Svaret är att Matteus främst riktar sig till judarna
och följer Josef i rollen som juridisk far till Jesus. Han
följer den officiella linjen för att helt enkelt framställa
Jesus som en judisk Messias, med rötter hos Abraham
och som del av Davids kungaätt. Två kriterier för den
kommande Messias!
Lukas vänder sig till en bredare läsekrets och följer
troligen släkttavlan för Maria, Jesu mor. Den tar oss hela
vägen till Adam, den första människan. På så sätt framställs Jesus som en verklig – men fullkomlig – människa.
Fullt kapabel, som den andre Adam, att frälsa människor.
Släkttavlorna visar att Guds berättelse är förankrad
i historien. Den ger dig och mig ett sammanhang, en
framtid och ett hopp! Julbudskapet öppnar dörren till
Guds familj!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Tioårige Adel har fåt
genom barnverksam
För tioåriga Adel i Egypten innebar julen inte något mer än en dag när
han fick en julklapp från kyrkan. Trots att den kristna identiteten inte
var så viktig för honom, så blev han trakasserad för den.
Men tack vare en kristen barnverksamhet har Adel nu hittat en
egen tro på Jesus. Han har också fått lära sig hur han kan bemöta det
mobbarna säger om hans tro.
Glittrande julgranar överallt, stora ljusprojektioner
på byggnaderna som önskar folk en god jul och glada
julsånger i galleriorna. Den som besöker Kairo i jultid
skulle kunna tro att det inte finns någon förföljelse av
kristna i Egypten.
Men en dag i Adels skor räcker för att förstå att
verkligheten ser annorlunda ut. Särskilt i slumkvarteren i utkanten av Kairo, långt från det glittrande
julpyntet där Adel bor, möter kristna ofta förföljelse.
Här är våld, trakasserier och diskriminering något
som både vuxna och barn tvingas kämpa mot.

ARBETAR SOM SOPSORTERARE
Vi träffar Adel och hans ledare Marta i en kyrka i området där Adel bor. Han ser äldre ut än sina tio år. Hans
kläder är fortfarande smutsiga, eftersom han kommit
raka vägen från sitt jobb som sopsorterare. I hans ögon
finns ett allvar man inte förväntar sig hos ett barn.
Adel har varit med om en del tuffa saker i sitt unga liv.
Eftersom han växte upp i ett fattigt hem, med en pappa
som var alkoholist, tvingades han börja arbeta i tidig ålder. Om han inte hade med sig tillräckligt med pengar
hem vid dagens slut blev han slagen av sin pappa.

”JAG AVSKYDDE
MITT LIV. JAG
KUNDE INTE SE
NÅGON MENING
MED DET.”
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TEMA: STÖTTA BARN I FÖRFÖLJELSE

t nytt hopp
mhet i Egypten

– Jag avskydde mitt
liv. Jag kunde inte se någon mening med det, berättar Adel och tittar ner.
HÅNADES FÖR SIN
KRISTNA IDENTITET
Adel gick inte i söndagsskolan. Han fick heller inte med sig någon bibelundervisning hemifrån.
– Bönen Vår Fader, det var allt, säger han.
Han gick till kyrkan ibland, till exempel för att hämta

sin julklapp. Men han
tog aldrig reda på mer
vad Bibelns budskap handlar om. På jobbet blev Adel
förnedrad av sin chef och sina
arbetskamrater. Han fick sämre
betalt än sina muslimska kollegor och
hans arbetskamrater drev med honom. De
kallade honom galen för att han var kristen.
– Jag visste inte så mycket om Gud än, förklarar Adel.
Han fortsätter:

EGYPTEN
World Watch List 2021
Plats: 16 Poäng: 75
www.open-doors.se/egypten
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– Jag visste inte vad jag skulle säga när de sa elaka saker
om Jesus. Jag hade inga svar. Dessutom fanns det ingen
jag kunde fråga. Jag skämdes över att vara kristen.
HITTADE KRISTEN BARNVERKSAMHET
Adel letade efter sätt att komma bort från nedstämdheten. Då fick han höra om en kristen barnverksamhet,
och upptäckte att den var samtidigt som hans rast på
arbetet. Ett hopp väcktes i honom och han tog ett beslut.
– Jag bestämde mig för att gå till undervisningen så
ofta jag kunde. Direkt när undervisningen var slut gick
jag därifrån, jag stannade aldrig för att umgås och leka
med de andra barnen efteråt. Jag var tvungen att gå tillbaka till arbetet och jobba färdigt, säger han
Efter en av träffarna lade barnledaren Marta märke
till Adel.

– Han satt ensam i ett hörn medan de andra barnen lekte omkring honom. När jag såg in i hans ögon
första gången såg jag en vilsen person. Han berättade
om sitt liv och jag kände smärtan i det han berättade,
berättar hon.
”HANS BILD AV GUD VAR FÖRVRÄNGD”
Marta blev den kristna vän som Adel alltid hade längtat
efter. När han fortsatte delta i undervisningen tog hon
sig an honom på ett speciellt sätt. Ett nytt kapitel påbörjades i Adels liv.
– En av de viktigaste sakerna jag pratade med honom om är att Gud är vår far. Hans bild av Gud var förvrängd, på grund av att hans egen pappa inte utgjorde
något gott exempel, berättar Marta.
Genom den kristna undervisningen och samtalen

A

del är bara ett av
ungefär fem miljoner
kristna barn i Egypten.
Det här året nådde Open Doors
samarbetspartner 23 500 barn
genom barnverksamhet och
träning i apologetik för barn.
BE att arbetet ska växa och
nå fler barn.
BE att Gud ska fortsätta göra sitt
verk bland de utsatta barnen och
att de ska få växa i sin tro.

– Att känna Gud gör mig
lycklig. Jag vet att jag har en
far i himlen som jag alltid kan
prata med. Det är fantastiskt,
säger Adel.
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med Marta fick Adel lära sig att han är unikt skapad
och var känd av Gud redan innan han föddes. Nu bygger han en relation med sin frälsare.
– Att känna Gud gör mig lycklig. Jag vet att jag har en
far i himlen som jag alltid kan prata med. Det är fantastiskt, säger Adel.
APOLOGETISK TRÄNING
Förutom att Adel har hittat en egen tro på Kristus har
han också fått lära sig att försvara tron mot de vanligaste missuppfattningarna. Han har till och med vågat prata med sina kollegor om det. Till exempel förklarade han för dem att kristna inte tror på tre gudar,
utan att Gud är en.
– Jag använde till och med bibelord från Gamla Testamentet för att bevisa det, säger

Adel, med ett stolt leende.
Adel lever nu med vissheten om att Gud har skapat
honom med ett syfte.
– Han vet att han har ett uppdrag, säger Marta.
– Ja, jag vill prata med människor om Gud. Jag vill
dela med mig av budskapet till många människor, lägger Adel till.
Adels kamp är inte över än och det är inte vår resa
med honom och hans familj heller. Men julen det här
året kommer att bli speciell för Adel. För första gången kommer den fysiska gåvan han får i kyrkan inte att
vara höjdpunkten.
Hans höjdpunkt kommer istället vara att få fira att
Jesus Kristus, Guds son, kom till jorden för att han älskade en fattig liten kille i Egypten och så
många andra. En verkligt god jul.

EGYPTEN
World Watch List 2021
Plats: 16 Poäng: 75
www.open-doors.se/egypten
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SELES PAPPA
DÖDADES I EN ATTACK
MOT KRISTNA
För kristna är julen den tid då vi firar födelsen av vår frälsare.
En tid som brukar förknippas med glädje, gemenskap och fest.
Men för många, liksom för Sele och hans familj i Nigeria, är det
ett firande som väcker dubbla känslor. Varje år är de smärtsamt
medvetna om att det saknas någon vid det dukade bordet.

M

itt i centrala Nigeria bor 13-årige Sele. Han är
klädd i sina enkla söndagskläder: en vit skjorta och ett par byxor dekorerade med svarta revärer. Hans familj är redo för julaftonens gudstjänst. I
morgon kommer de att även att delta i juldagens gudstjänstfirande. Två gudstjänster dagarna efter varandra
kanske inte är det man tänker skulle intressera en tonåring. Men Sele trivs.
– Det bästa med julen är dramat vi tittar på i kyrkan,
sångerna vi sjunger och julklapparna som delas ut.
Efter julens gudstjänster äter Seles familj och grannar en
enkel måltid och sjunger tillsammans. Om de har lite sparade pengar kanske de kan få en liten julklapp.
”VI BÖRJADE HÖRA SKOTTSALVOR”
Vid matbordet finns en tom stol. Seles pappa är inte där.
För tio år sedan, 2011, dödades han på grund av att han
var kristen.
– Sele fick aldrig lära känna sin far Solomon, förklarar
Seles mamma Cecelia.
Han dog när Sele var bara två år.
– Min man dog 2011... På en söndag. Den morgonen
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gick han till marknaden. Hans kusin hade dött och jag
lagade mat för att ta med till deras familj, berättar Seles
mamma.
Cecelia och barnen väntade på Solomon i kusinens
hus, när attacker mot kristna utbröt i staden.
– Vi började höra skottsalvor och såg rök överallt. Det
sista meddelande vi fick var när Solomon bad mig att gå
hem och ta hand om hans barn. Han berättade att hela
staden stod i brand men att jag skulle hålla mig lugn... Jag
kände mig väldigt orolig och satte mig ner och försökte
nå honom flera gånger, men fick inget svar.
Nästa dag hade Solomon fortfarande inte kommit hem.
– Senare på dagen fick jag höra att han hade dödats och
att hans kropp flyttats till ett närbeläget sjukhus. Jag skyndade dit. Utanför såg jag hans trasiga tröja på marken.
SKOLGÅNG TACK VARE OPEN DOORS UNDERSTÖDJARE
På eftermiddagen kom man till familjens hus med en spade för att begrava Solomon. Cecelia berättar att hon skrek
rakt ut.
– Vi levde ett fredligt liv när min man levde. Han var
bonde och kunde tillgodose alla våra behov.

NIGERIA
World Watch List 2021
Plats: 9 Poäng: 85
www.open-doors.se/nigeria

Nu stod Seles mamma ensam kvar med försörjningsansvaret för Sele och hans syskon.
– Jag oroades över om jag skulle ha mat till barnen
och att de skulle kunna gå i skola
Men Cecelia har lyckats fortsätta driva jordbruket
utan sin make. Syskonen har fått hjälpa sin mamma
på kvällar och helger med att odla. Vissa barn får i den
här situationen svårt att gå i skolan, eftersom det inte
finns pengar till skolavgifterna. Men tack vare hjälp från
Open Doors understödjare kan Sele gå i skolan och ha

”JAG VILL SÄGA ETT
TACK TILL ALLA BRÖDER
OCH SYSTRAR SOM
HJÄLPER MIG ATT BETALA
SKOLAVGIFTERNA,
MÅ GUD
VÄLSIGNA DEM.”

drömmar inför framtiden. Helst av allt vill han bli läkare
och kunna göra skillnad i människors liv. Skolan som
Sele går på är en kristen skola, och därför även en plats
för andlig tillväxt.
– Jag vill säga ett tack till alla bröder och systrar
som hjälper mig att betala skolavgifterna, må Gud välsigna dem.
SITUATIONEN I CENTRALA NIGERIA
Seles far dödades i januari 2011, under en religiös konflikt i delstaten Plateau State i centrala Nigeria. Våldet
utlöstes av en serie bombdåd under julafton 2010 i två
kristna samhällen, med hundratals dödsoffer bland
både kristna och muslimer. Därefter följde flera veckor
av oroligheter.
Men den oroliga perioden var inte den första för
våldsdrabbade Plateau. Även åren innan Solomons död
kännetecknas av politiska motsättningar, som senare
riktades mot etniska och religiösa grupper. Kristna
menar att den komplexa situationen har utnyttjats av
radikala, i syfte att försvaga den starka kristna närvaron i mellersta Nigeria.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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LAOS:

Souk och
Deng
Deng, tolv år, och Souk, tio år,
tänder ljus inför julen. I Laos
övervakas kyrkan av myndigheterna och förföljelsen av
kristna är utbredd. Men det är
inget som hindrar Deng och
Souks julförberedelser. De tycker allra bäst om julgudstjänsten.
– Jag vill ge både min kropp
och min själ till Herren, och få
bli välsignad av honom, säger
Deng.
– Jag ber att jag inte ska behöva möta problem, säger Souk.
Tjejerna tränar på en dans
som de ska visa upp.
– Vi firar jul genom att dansa,
för att ära Gud. Vi sjunger och
tillber tillsammans med de vuxna, säger Deng.

ETIOPIEN:

Hawi
Nioåriga Hawi försöker se till att
hennes ljus inte slocknar.
– Vi firar jul genom att tända
ljus och ta med dem till kyrkan,
där vi sjunger sånger.
Hawi bor med sin familj i ett
område där majoriteten är muslimer. För konvertiter med muslimsk bakgrund kan julen vara
extra tuff, då risken att deras tro
ska upptäckas är större. Hawis
pappa är ledare för kristna med
muslimsk bakgrund, vilket innebär att det finns risk att pressen
på familjen ökar under julen.
– Julen är den dag då vi firar
att Jesus föddes. Det är den tid
då människor som befann sig
i mörker fick tag i ljuset. Det är
dagen då Gud visade sin kärlek
för sitt folk, säger Hawi.
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KENYA:

Mary

Barn i
förföljelse

firar jul

r många människor är julen en av årets
höjdpunkter. Så är det även bland de
stna barn som möter förföljelse. Deras
firanden kan se olika ut och för en del
anske det till och med är förknippat
ed ett ökat förtryck. Men trots det vill
e uppmärksamma Jesu födelsedag.
är berättar några av dessa barn om
hur de firar jul.

Mary, 13 år, berättar att hennes
julfirande inleds med en vanlig
gudstjänst.
– Pastorn predikar och vi tillber.
Efteråt äter vi tillsammans, eftersom några inte har pengar att
köpa mat så att de kan fira i sina
hem.
De kristna delar inte bara maten under julen utan även evangeliet, vilket ofta väcker motstånd.
– Försäljarna förolämpar oss
och säger att vi har trampat på
deras varor. De häller vatten
över oss när vi delar evangeliet,
säger Mary.
Men hon låter sig inte stoppas.
– Min bön är att kyrkan ska
bli så full att det inte får plats
någon mer.

BETLEHEM:

Maria och
Sophie
Maria, tio år, och Sophie, sju år, är
stolta över att bo strax utanför Betlehem, platsen där Jesus föddes.
– Kom och besök Födelsekyrkan, uppmanar de.
I Bethlehem finns idag en av de
största grupperna av palestinska
kristna i Mellanöstern. Men det
är ett oroligt område.
– Vi ber om fred, säger systrarna.
Förra årets julfirande präglades av coronapandemin. Familjen var hemma och det blev ett
tydligare fokus på Gud under
julen.
– Vi bad att Jesus skulle födas på
nytt i våra hjärtan, säger Maria.
Sophie fortsätter:
– Jesus är mäktig. Alla borde få
höra om honom!

WWW.OPEN-DOORS.SE
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BARN FÖRFÖLJS
OFTA I SKOLAN
Skolan är en av de allra vanligaste miljöerna för förtryck
av kristna barn och unga. I 49 av 50 länder på World
Watch List sker diskriminering och trakasserier mot
barn i skolan. Det slår forskare fast i en nyligen publicerad rapport från Open Doors, om förföljelse av barn.
Forskare har studerat religionsfrihet för unga under
18 år i de 50 länder som finns med på World Watch List
2021 (WWL 2021), listan över de länder där förföljelsen
mot kristna är som störst. Resultatet visar att diskriminering och trakasserier genom skolan är ett av de vanligaste sätten som kristna barn förtrycks på. I alla länder
utom ett på WWL 2021 finns rapporter om trakasserier
och diskriminering i skolmiljön, enligt rapporten ”Specifik religiös förföljelse mot barn och unga”, som publicerades i oktober 2021.
”SKAPAR PROBLEM FÖR VIDARE UTBILDNING”
Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors, menar att den orättvisa behandlingen av kristna skolelever är
ett stort problem för kyrkan.
– Detta skapar problem för vidare utbildning, som på
lång sikt skapar en social samhällsställning som riskerar att bli permanent underordnad. Många barn kämpar
på i det tysta medan andra frestas att lämna den kristna
gemenskapen för att ge sig själv möjligheten till en mer
gynnsam framtid, säger han.
Ibland tvingas kristna barn välja mellan att börja studera islam eller att lämna skolan, vilket skedde vid två skolor i Iran. Det händer även att barn och unga pressas till
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att delta i aktiviteter som går emot deras tro, eller till och
med att avsäga sig den.
STRATEGISKT ATT PÅVERKA BARNS UTVECKLING
Unga förtrycks även genom att de nekas tillgång till kristet material, undervisning och riter samt att de nekas
kontakt med en kristen förälder. Detta har stor betydelse för deras utveckling, vilket gör det till strategiska angreppspunkter för den som vill påverka kyrkans framtid.
Peter Paulsson lyfter fram vikten av att hjälpa kristna att
förstå att förföljelsen är systematisk.
– Det är viktigt att hjälpa dem att komma till insikt om
sina rättigheter, samt få upp ögonen för de kulturella
seder som internt kan hindra den kristna gemenskapen
från att förlåta varandra. En annan viktig aspekt är att
ge ledarträning samt stödja kristna elever till en fullgod
utbildning.

W O R L D

W A T C H

Nyheter
Så många kilo fläskkött, samt cirka 750 kronor, fick en kristen familj i
Vietnam betala till sin by för att de inte ville avsäga sig sin tro på Jesus.
Köttet och pengarna skulle användas i en ritual för att stilla vreden hos
byns gudar efter konverteringen.

KIDNAPPAD NUNNA FRISLÄPPT

Samfund satsar
på bön för förföljda
Under oktober månad uppmanades medlemmarna inom
Svenska Alliansmissionen att be för förföljda kristna.
– Vår förhoppning är att detta ska bli en årligen återkommande
förbön under oktober månad, säger Martin Ström, internationell
missionsledare.
Martin Ström berättar att samfundet under tio års tid har bett
för muslimer med hjälp av böneguiden ”30 dagar i bön för muslimer”, och fått mersmak.
– Vi märker att detta gör något med oss som praktiserat detta
regelbundet och vi tror att det gör en skillnad för människor, när
vi på detta sätt genom bön samverkar med Gud i hans mission i
världen. Nu vill vi kombinera detta med att också årligen be under
en månad för förföljda trossyskon i världen.
Inför oktober månad uppmuntrades medlemmarna att beställa
hem Open Doors bönekalender. På SAM:s huvudkontor har bönekalendern använts under den dagliga
morgonbönen. Martin Ström tror att en
årlig bönemånad för förföljda kristna
kommer att öka förståelsen och medkänslan för dessa.
– Vi tror att Gud också verkar genom
bön och att förbön är ett sätt att stödja
Martin Ström, Svenska kristna under förföljelse samtidigt som
Alliansmissionens
det kan väcka ett engagemang till prakinternationella
tisk handling för dem på olika sätt.
missionsledare

Den katolska nunnan Gloria Cecilia Narváez,
som kidnappades av islamister i Mali 2017, blev
frisläppt den 9 oktober. I ett uttalande uttryckte
hon stor tacksamhet till myndigheterna i Mali
”för allt arbete för att få mig fri”.
– Jag är väldigt glad, tack gode Gud att jag höll
mig frisk i fem år, sa hon.
Sedan 2012 har myndigheterna i Mali kämpat
mot en växande militant islamism i norra delen
av landet, där kidnappningar har blivit ett allt
större problem.

VÅLDSAMMA ATTACKER I KONGO

Den islamistiska rörelsen Allied Democratic
Forces (ADF) misstänks ligga bakom ett antal attacker i nordöstra Kongo under hösten. I en av
attackerna, som skedde i ett kyrkoområde, dödades åtta personer och ett 50-tal kidnappades.
Enligt ett vittne var troligtvis alla kidnappade kristna. Bara veckan innan hade ytterligare
två attacker skett i samma området, med minst
13 dödsoffer och ett 60-tal nedbrända hus, däribland en kyrka.

LAGFÖRSLAG OROAR KRISTNA

En lagändring för att stärka shariadomstolarna
i Malaysia är under utredning. Bland annat ska
bötesbeloppen höjas och fängelsestraffen förlängas. Kristna i landet varnar för att religionsfriheten kan påverkas negativt.
– Dessa lagändringar kommer att försätta
kristna, särskilt de med muslimsk bakgrund, i
ett mycket utsatt läge. De är redan rädda för att
bli förföljda på grund av nuvarande lagar, och
ytterligare förändringar kommer bara förvärra
situationen för dem, säger Mia Hapsah, en lokal
samarbetspartner till Open Doors.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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JULKRYSS

Mejla svaret till: redaktion@od.org eller skicka det i ett
kuvert till: Open Doors, Drottninggatan 60, 702 22 Örebro.
Vi behöver svaret senast 8/1-2022.
Märk kuvertet ”Julkryss” tillsammans med ditt namn och
din adress.
Tre personer vinner boken
”Väckelsen i Bhojpuri” av Victor John.
14
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Hur kan man förfölja
och förtrycka barn?

ANDREAS EKLUND
har varit engagerad
i Open Doors arbete
sedan början av
2000-talet. Han var
en nyckelperson
i arbetet med
att starta upp
den svenska
organisationen
och var aktiv i
styrelsen. I dag
leder han arbetet
med att bygga
relationer till kyrkor
och församlingar i
Sverige.
I botten är han
utbildad teolog och
pastor. Andreas
kommer att dela
undervisning om
vad Bibeln säger
om förföljelse och
vad vi kan lära oss
ifrån den förföljda
kyrkan.

H

ur kan någon vara så ond att han förtrycker och våldför sig på barn, försvarslösa och sårbara individer, bara för att dessa är kristna? Det är svårt
att förstå. Men inte heller julens evangelietexter blundar för den verkligheten och visar oss att det inte är ett nytt fenomen. Kanske kan de texterna hjälpa
oss bredda vår förståelse.
I Matteusevangeliets skildring av Jesu födelse och första levnadsår möts vi av hur
österländska stjärntydare ser en stjärna på himlen. För dem innebär det att en ny
kung har fötts. De låter sig ledas av stjärnan, och söker efter den nyfödde kungen i
Jerusalems palats, genom att höra sig för hos diktatorn Herodes. Det blir starten på
en svår förföljelse, som leder till utrensning av alla pojkar som är två år eller yngre.
Det leder också till att Messias måste leva sina första levnadsår som flykting i ett
främmande land, Egypten. Stjärntydarnas motiv var rena. De ville tillbe den nye
kungen. Men när deras iver att tillbe Jesus når maktens korridorer blir Herodes och
hans anhängare förskräckta.
Dessa män vill tillbe och ge sin lojalitet till en annan kung. Herodes upplever att
hans makt är hotad, av ett litet försvarslöst barn.
Hur hanterar Herodes denna situation? Han tar först hjälp av de religiösa ledarna.
Vad kan de ge för information som kan bli till hjälp för honom, så att han kan förhindra att någon utmanar hans makt?
Texten ger inga indikationer på att de religiösa ledarna försöker undanhålla
den informationen, kanske är de själva måna om att stå på god fot med de mäktiga
ledarna. De ger den information Herodes vill ha och verkar svara Herodes utan
betänkligheter. Den informationen använder Herodes för att instruera stjärntydarna så att han till sist ska kunna undanröja Messias, men han gör det med lögnen att han också vill hylla den nya kungen.
Men Herodes plan lyckas inte. I denna situation griper Gud in. Han leder stjärntydarna till det nyfödda barnet så att de kan tillbe och hylla honom, men han
vägleder dem sedan genom en dröm så att de förstår att Herodes motiv inte är
rena. Istället för att återkoppla till Herodes tar de en annan väg hem. Dessutom
varnas Josef genom en dröm så att han kan sätta barnet i säkerhet.
På många sätt är dessa upplevelser en vardag för många av våra trossyskon.
Makthavarna upplever dem som ett hot trots att de många gånger är skötsamma medborgare och ibland även bara barn. Anledningen är att de kristna vill
tillbe Jesus och att han är deras främsta kung.
Om de ställs inför ett val, vet makthavarna att de kommer lyda Gud mer än
människor. Därmed är deras makt utmanad. Då kan även ett litet försvarslöst
barn utgöra ett hot.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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UPPDATERING:

ÖKADE HOT
NÄR PRECIOUS
EVANGELISERAR
LOKALT
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”GUD KALLADE MIG,
OCH JAG KOMMER
INTE ATT DRA
MIG TILLBAKA
OCH SLUTA DELA
EVANGELIET. DEN
HÄR KAMPEN ÄR
INTE MIN, DEN ÄR
HERRENS.”

För några år sedan berättade vi om Precious från Södra Filippinerna.
Situationen har blivit tuffare för henne som kristen och hon behöver
fortfarande förbön. Här kommer en uppdatering om vad som har hänt
i Precious liv, sedan vi mötte henne senast.

P

recious är en kvinna i 60-årsåldern med muslimsk
bakgrund, som blev kristen i början av 1990-talet.
Mötet med Jesus innebar att hon blev av med den
tomhet som fanns inom henne, en tomhet som hade fått
henne att besluta sig för att ta sitt eget liv.
Precious familj välkomnade inte hennes beslut att bli
kristen. Familjemedlemmarna kallade henne förrädare
och en orm för att hon blivit kristen. Men trots att hennes familj förföljde henne verbalt, fortsatte Precious att
dela evangeliet med dem och med andra i samhället.
EVANGELISATION PROVOCERADE
Nyligen förvärrades hoten mot Precious, när de islamska
ledarna fick veta att hon berättade om Jesus och delade
Bibeln på det lokala språket. Många hade blivit kristna.
En släkting berättade för Precious om de religiösa
ledarnas upptäckt. Nu är Precious därför extra försiktig.
Hon vet inte när hon kommer att hämtas av ledarna, och
i värsta fall riskera att avrättas. Det ständiga hotet har tagit hårt på henne och de andra kristna i området. För att
undvika misstankar har de slutat att träffas. Får någon
reda på att de är kristna riskerar de att hamna i fara, eftersom de bor i ett område där majoriteten är muslimer.

”KAMPEN ÄR INTE MIN, DEN ÄR HERRENS”
Trots utmanande omständigheter håller Precious
och de andra kristna fast vid Guds löften.
– Gud kallade mig, och jag kommer inte att dra
mig tillbaka och sluta dela evangeliet. Den här kampen är inte min, den är Herrens, säger hon.
Precious berättar att hon känner sig som David
inför Goliat. Hon är övertygad om att Gud är med
henne och kommer att vägleda henne, och att vad
som än händer är det Guds vilja. Hon menar att förföljelse är en källa till glädje, eftersom det innebär
att Gud är verksam.
ÖNSKAR FÖRBÖN OM ETT FORDON
Fortsätt gärna att be för Precious, när hon fortsätter dela
evangeliet med sin omgivning. Be om beskydd gentemot
religiösa ledare.
Ett specifikt böneämne från Precious är att hon ska
få tag på ett fordon, som dels skulle minska uppmärksamheten när hon tar sig någonstans, och dels skulle
vara en utväg om det uppstår problem. Be att Gud ska
bana en väg så att Precious får fortsätta sprida evangeliet och vara till välsignelse för sitt samhälle.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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SKRIV EN RAD: RODA I ETIOPIEN

Skriv en
uppmuntrande
hälsning till

RODA

i Etiopien

Personen har inget
samband med texten.

R

oda* är ursprungligen från Djibouti, men bor nu med sin familj i Etiopien.
I Djibouti, där hon växte upp, hade islam stort inflytande över livets alla
delar. Muhammed var det enda Roda visste något om. Precis som övriga
medlemmar i sin familj trodde hon att han var den enda vägen. Men trots det
blev Roda funnen av Jesus.
När Rodas familj fick veta att hon hade konverterat till kristendom, anklagade
de henne för att dra skam över familjen och uteslöt henne. Hon och hennes familj
har sedan dess fått hjälp av samarbetsorganisationer till Open Doors flera gånger,
vilket har gjort att de har klarat sig.
Var med och stötta Roda. Skriv eller rita en uppmuntrande hälsning och skicka
den 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

TACK FÖR OPEN DOORS DAY
Ett varmt tack till de företag som stöttade Open Doors Day 2021.
Ert stöd gör det möjligt att sprida information och inspirera till
förbön för våra förföljda syskon.
Vill du ta del av sändningarna
från Open Doors Day i
efterhand? Besök vår hemsida
www.open-doors.se/ODDay
18
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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

ARRESTERING
STOPPAR INTE
EVGENY

E

vgeny*, som vi tidigare har uppmärksammat i
våra böne-sms, arbetar för Open Doors i Centralasien. Tillsammans med de andra i teamet
besökte han skolor, förskolor, förlossningsavdelningar, barnhem och universitet i slutet av förra
året, för att sprida julens hoppfulla budskap. De delade ut 500 julklappar, i ett område där majoriteten
av befolkningen är muslimer.
Genom nödhjälpsutdelning fick de bland
annat möjlighet att besöka en lokal muslimsk
ledare, som tog emot Jesus tillsammans med sin
familj. Men teamets utåtriktade arbete innebär
risker också.
– På en av skolorna blev vårt team arresterat av lokala säkerhetspoliser. Vi hölls kvar i en
fängelsecell i flera timmar, och de hotade med
att fängsla oss för ”illegal religiös verksamhet
för barn”, berättar Evgeny.
Några timmar senare släpptes dock teamet,
efter att de hade betalat böter. Vid ett annat tillfälle tipsades skolmyndigheterna om teamets
arbete och de riskerade att få sitt material granskat av landets högsta muslimska ledare. Men
tack vare att de mötte en person med rätt kontakter, på en av sina samlingar, kunde materialet bli godkänt att användas ändå.
Teamet planerar för fler satsningar och ber
om fortsatt förbön. Som Open Doors understödjare är du med och stöttar kristna som Evgeny
runt om i världen. Genom din gåva kan de få
hjälp och bli till välsignelse för andra, och genom din förbön kan de bli burna genom förtryck och förföljelse.
Tack för din insats och Gud välsigne dig!
Hälsningar

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

SKICKA ETT
JULGÅVOBEVIS
Här kan du beställa julgåvobevis som skickas
direkt till din familj och vänner. I beställningen
anger du vem som önskas god jul, samt vem
önskan är från. En beställning per hälsning.

Ge bort ett julgåvobevis
och förmedla nytt hopp
till förföljda kristna.

Tfn: 019 - 31 05 00
sweden@od.org
www.open-doors.se/ge-en-gaava
WWW.OPEN-DOORS.SE
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Stötta barn
i förföljelse

Flight Mission News jan.indd 4

POSTTIDNING

December 2021

Din julgåva hjälper unga som
förtrycks för sin tro
För Sele vars pappa dog i en attack mot kristna, 10-årige
Adel som trakasseras, och alla barn som diskrimineras i
skolan, är förföljelse verklighet. Open Doors vill stå med
förföljda kristna - oavsett ålder. Stå med du också! Genom
ditt stöd påverkar du kyrkans framtid.
EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA KAN GÅ TILL:

För

kan 10 barn i förföljelse få varsin bibel

kan 1 barn till utsatta församlingsledare
För
i Colombia under en tid få utbildning, omsorg och
boende på Children’s Center
Din gåva kommer att användas till att hjälpa barn i förföljelse. Skulle behoven
för aktuella projekt bli fyllda används gåvan till liknande ändamål.

Swish: 900 30 54

Bankgiro: 900-3054
www.open-doors.se/stottabarn

09-12-02 11.14.05

Se mer:
open-doors.se/stottabarn

Märk din gåva
”StöttaBarnM”

09-12-02 11.14.05

2019-01-09 07:55

kan 1 barn få träning varje vecka för
För
att bli styrkt i sin tro

Tidningsmottagare:

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

#

Jag vill stödja mina förföljda syskon!

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

Betalningsavsändare

#

Min julgåva 2009

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

öre

INBETALNING/GIRERING AVI

Stötta barn
i förföljelse

9008913

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

Omslagsgiro Flight Mission nr 3 2010.indd 1

INBETALNING/GIRERING

Belopp kronor

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

MAF Sverige

Betalningsmottagare

Betalningsmottagare

9 0 0-8 9 1 3
#42#
9003054#42#
9008913

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

Till bankgironr

•

DEN
öre

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

•

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

900-8913
900-3054

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Inbetalningskortet med OCR används endast för generella gåvor.
Du behöver bara fylla i gåvobeloppet vid betalning. Du kan inte ändra OCR numret.
Du kan inte längre lämna något meddelande till oss på detta inbetalningskort.
Betalar du på annat sätt, ange OCR nummer:

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan
y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09
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