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LEDARE

Gud är å färde!
N

är Jesus steg in i vår värld var judarna i allmänhet trötta på romarnas förtryck och det korrupta religiösa ledarskapet. Plötsligt såg folket möjligheten till en radikal förändring och började hoppas
på en politisk revolution. Anhängarna till Jesus ville
göra Honom till kung.
Men Jesus var inte intresserad av att störta de stora
maktstrukturerna. Hans fokus var inställt på enskilda
individer. I stället för att elda upp massorna ville Jesus
åstadkomma en radikal förvandling av enskilda individer.
Hans budskap var att människorna måste födas på nytt.
Förvandling av de människor som tog emot Jesu budskap blev så betydande att maktens män kände sig hotade. De ville därför stoppa den framväxande rörelsen och
började förfölja dess anhängare. Men rörelsen gick inte
att stoppa. Paradigmskiftet var redan ett faktum. Genom
förvandlingen av enskilda individer hade omvandlingen
av hela nationer påbörjats.
När en människa tar emot Jesus som sin Frälsare förändras allt. Hon blir en ny skapelse och börjar leva ett
nytt liv. Även om förvandlingen är personlig, påverkas
det hela samhället!
Vad känner du inför tillståndet av vår värld? Vilka intryck stannar kvar hos dig när du lyssnar till nyhetsrapporteringen? Vilka bilder bär du med dig? Blir du rädd
eller missmodig när du hör om alla oroligheter? Är du
rent av förfärad över att kristna förföljs? Om just detta
säger Jesus: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten
om krig. Se då till att ni inte blir skrämda.” (Matt. 24:6)
Gud är i kontroll och har uppenbarat sin plan för
världen. Vår uppgift är att lyfta vår blick och betrakta
världens tillstånd ur Guds perspektiv; att ta till oss Guds
vision för världens folk och länder; att samverka med
Gud och hans församling i den globala förvandlingen
av människor och nationer. Stirra dig inte blind på omständigheterna. Gud är å färde!

Peter Paulsson
FOTO: HÅKON GRIMSTAD_UNSPLASH

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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Afghanistan
toppar årets lista
På World Watch List 2022 hamnar Afghanistan högst upp.
En av landets kristna är Zabi*. Hon lever ut sin tro i hemlighet,
men har nu ändå tvingats fly från landet.

FOTO: IMB:ORG

N

är talibanerna tog över Afghanistan tvingades
Zabi fly från landet. Hon är singel, fortfarande
ganska ung och välutbildad. Hon har varit engagerad i mänskliga rättigheter och utgör därför en måltavla för talibanerna.
Det är möjligt att de redan känner till att hon är kristen eftersom de dödade hennes pappa för fem år sedan,
efter månader av tortyr, på grund av hans tro.
– Min familj är kristen i hemlighet. I varje fall min
pappa, min bror och jag. Mamma fortsatte vara muslim.
För några år sedan kom talibanerna och tog min pappa på grund av hans tro. De torterade honom i månader
och sedan dödade de honom. Några månader senare försvann även min bror. Vi hörde aldrig av honom igen.
Zabi berättar att hon under tiden fortsatte jobba för
internationella organisationer som var engagerade i
Afghanistan.
– När talibanerna tog över i augusti lämnade de landet
och jag blev kvar. Jag och min mamma lyckades ta oss
över gränsen till ett annat land.
RISKERAS ATT SKICKAS TILLBAKA
Zabi befinner sig i en desperat situation. Landet hon
uppehåller sig i ger henne ingen hjälp och det finns risk
att myndigheterna där utvisar henne till Afghanistan
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igen, där hennes liv är i stor fara. När de internationella
styrkorna lämnade Afghanistan var Zabi en av dem de
borde ha tagit med sig.
– Jag har pengar på mitt bankkonto, men jag har inte
tillgång till dem härifrån. Jag har ett visum, som går ut
snart. Vad kommer att hända med mig? Jag vet inte. Jag
ber att jag ska kunna lämna det här landet och fly till
en trygg plats. Det kan hända att jag måste gömma mig.
Eller så kommer jag att bli tillbakaskickad till Afghanistan. I så fall kanske jag blir dödad. Vi har ingen mat
eller extra kläder. Vi kan inte betala hyran.
– Jag känner ensamhet och hopplöshet. Jag arbetade
för de där internationella organisationerna i flera år,
men ändå vill de inte hjälpa mig nu? Vad ska jag ta mig
till? Jag känner mig deprimerad, för att vara ärlig. Det
enda jag kan tänka på är att överleva. Hur ska jag och
min mamma klara oss?
STÖTTAS MED BÖN, UPPMUNTRAN OCH HJÄLP
Gud ledde Open Doors samarbetspartners till Zabi. De
har nu regelbunden kontakt med henne och stöttar henne bland annat genom att betala hennes hyra.
– Vi kommer att fortsätta hjälpa henne, även om vi
inte vet hur hennes framtid kommer att se ut, säger personen som Open Doors har kontakt med.
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AFGHANISTAN
World Watch List 2022
Plats: 1 Poäng: 98
www.open-doors.se/afghanistan

Stödet betyder mycket för Zabi.
– Tack gode Gud för maten och kläderna ni skickar,
för ert ekonomiska stöd, era böner och uppmuntran. Ni
utgör en strimma hopp för mig. Det finns en chans att
jag kan klara mig, säger hon.
”ÖVERVÄLDIGAD AV SORG”
Mentalt är det dock fortfarande en mycket tuff situation för Zabi, även om hon är tacksam. En samarbetspartner förklarar:
– Hon är väldigt deprimerad. Hon är tacksam för stödet, men det är som att vara glad för att någon dyker
upp på begravningen för en älskad person som gått
bort. Man blir glad för stödet, men ändå överväldigad
av sorg. Så känns det för henne. Hon är så tacksam för
att vi hjälper henne, men samtidigt lever hon fortfarande i chock över det som hänt.
Open Doors kontakt berättar att Zabi har svårt för att
prata om det som hänt och om hur hon mår.
– Vi kan bara vara hos henne och hjälpa henne på de
sätt som det går. Och vi ber att Gud ska öppna en dörr
för henne, så att hon och hennes mamma kan känna
sig trygga. Be även för Zabis mamma, att hon ska sätta
sitt hopp till Jesus precis som Zabi gör.
Kommer hon att fly till ett tredje land, bygga ett

liv där och arbeta för
mänskliga rättigheter
för folket i Afghanistan på avstånd? Kommer hon att hålla sig
gömd i landet där
hon uppehåller sig?
Kommer hon att
åka tillbaka trots
risken att lida
martyrdöden
som hennes
pappa och
bror? Bara
Gud
vet hur
Zabis berättelse
kommer
att sluta.
* Namnet
är ändrat
av säkerhetsskäl.

Personen på bilden har
inget samband med artikeln.

WWW.OPEN-DOORS.SE

5

Några frågor
om situationen
för kristna i
Afghanistan
Hana*, vår samarbetspartner
på plats svarar
Vad är kyrkans vision i Afghanistan?
– Att stanna kvar, att växa och att ha någonting att
lämna över till nästa generation. Anledningen till
att jag sammanfattar detta är för att det är uppenbart vem som är föremål för tillbedjan och tron.

Hur har det förändrats sedan
talibanerna tog över?
– Jag tror inte att visionen har förändrats, men
däremot förmågan att få tag på den. Jag upplever
att det ska vara en tydlig linje mellan två punkter, och nu har den blivit suddigare. Det är svårt
att se hur det skulle vara möjligt, men visionen i
sig har inte ändrats eller förändrats överhuvudtaget. Sätten som vi försöker nå den har ändrats,
vi har gått från verksamhet som är mer lärjungaoch undervisningsinriktad, till att fokusera på
överlevnad, se till att de får hjälp och kommer till
sina familjer.

Hur lever kristna i Afghanistan ut sin tro?
– Det har alltid varit svårt, utifrån vårt konventionella synsätt. Det finns ingen stor byggnad som
människor kan mötas i. Allt sker genom meddelanden som skickas, som är gjorda och förmedlade med försiktighet. På det sättet kan de delta i
virtuella aktiviteter och samtidigt ha gemenskap
med varandra.

Vad kan vi be för?
– För föräldrar, som ska hitta en väg att dela sin
skatt med sina barn. För barn, som befinner sig i
en värvningstävling mellan två av de mest kända extremistgrupperna. För flickor, för säkerhet
och beskydd, om någon avslöjar dem kommer
de att bli överlämnade till myndigheterna. För
pastorer, som inte kan vara med sin flock fysiskt
just nu – det är väldigt svårt, de kan ha kontakt
men ingen kan träffas nu.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
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AFGHANISTAN
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PETER PAULSSON:

“Summering av mycket
omfattande material”
Sedan 1993 har det vetenskapliga forskningsprojektet som varje år resulterar
i World Watch List pågått.
– World Watch List är i grunden en unik rapport över utsattheten av världens
kristna, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.
– Personerna som besvarar frågorna är tillförlitliga
personer, bosatta i respektive land och personer med
dagsfärsk insyn och stor kunskap om landet, säger Peter Paulsson. Han konstaterar:
– Open Doors uthålliga och breda forskningsarbete
placerar oss i en unik position. På grund av rapporten
får vi tyngd bakom våra ord och kan komma med uttalanden, göra jämförelser och kommentera utvecklingen. Allt utifrån vår ambition att vara ett tydligt språkrör för världens förföljda kristna.

HUR SAMMANSTÄLLS
WORLD WATCH LIST?

Rapporteringsperioden för World Watch List 2022 skedde
under den 1 oktober 2020 till den 30 september 2021.
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I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld. Insamlad data och statistik från de olika kategorierna översätts
till poäng där 16,7 är maxpoäng inom varje kategori.
Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman.
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FAMIL JELIVET

Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet
som medborgare och kyrkolivet.

IVE

KYRKOLIVET

World Watch Unit, som sammanställer listan, skiljer på
två typer av förföljelse: förtryck (den press som kristna
utsätts för inom olika livsområden) och våld.
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Han berättar att metodiken har förfinats i omgångar, och
att den nuvarande har varit densamma sedan 2014.
– Listan över de 50 länderna är den mest kända delen av
vår rapport, men fungerar i huvudsak som en lättillgänglig
summering av ett mycket omfattande material.
Utgångspunkten för World Watch List är ett frågeformulär som är likadant över hela världen. Frågorna är indelade
i sex olika kategorier, som tillsammans täcker in allt ifrån
hur det är att leva som enskild kristen till hur lagstiftningen ser ut och tillämpas för landets religiösa grupper.
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Trender 2022:

Islamism, livet på flykt
World Watch List 2022 visar att förföljelsen
av kristna har påverkats av flera olika saker.
Bland annat gav talibanernas framgångar i
Afghanistan inspiration till liknande rörelser
runt om i världen. Två andra trender är
att antalet kristna flyktingar ökar och att
kristna pressas av auktoritära regimer.

T

alibanernas maktövertagande i Afghanistan gav
jihadister världen över, bland annat i Pakistan
och Indonesien, ett ökat självförtroende. I Afrika är jihadisterna mycket aktiva i länder med korrupta och svaga regimer. För dem är det bara en tidsfråga
innan de utländska styrkor som stöttar regeringsstyrkorna ger sig av. Ett exempel är al-Shabaab, som har
stridit mot Somalias regering under det senaste decenniet. I Somalia är den underjordiska kyrkan lika
liten och utspridd som i Afghanistan.
ALLT FLER KRISTNA PÅ FLYKT
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingades 84 miljoner
människor fly under 2021. Av dem befann sig 58 miljoner inom sitt eget land och 26 miljoner hade flytt till andra länder. Många av dessa är kristna som flyr undan
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förföljelse. Hundratusentals är utsatta för islamistiskt
våld. Andra flyr undan påtvingad värnplikt, inre konflikter, statligt förtryck eller påtryckningar från den
egna familjen.
Undersökningar visar på att delar av Afrika söder om
Sahara har tömts på den kristna befolkningen. Under
de senaste åren har hundratals kyrkor stängts i Burkina
Faso, Mali, Niger och Nigeria. Enbart i Nigeria har 470
kyrkor stängts under 2021.
Konflikten i Myanmar har drabbat delstaten Chin
hårt, där kristna är i majoritet, samt den kristna minoriteten i delstaterna Kachin, Kayah och Shin. Den burmesiska militären har bombat kyrkor och även mördat
eller fängslat pastorer. Uppskattningsvis 200 000 kristna har förflyttats och ytterligare 20 000 har flytt landet
under rapporteringsperioden för WWL 2022.

TEMA: WORLD WATCH LIST 2022

och auktoritära styren

KINA I TÄTEN FÖR STATLIGA RESTRIKTIONER
Samtidigt som Kinas ekonomi och inflytande växer, ökar
också den kinesiska nationalismen. Kinesiska religiösa
ledare inser att de måste anpassa sig. Nya regler från maj
2021 kräver att de ska ”älska staten och stötta kommunistpartiets ledning och det socialistiska systemet”. De får
inte ”äventyra nationell säkerhet, underminera nationell
enhet” eller ”splittra landet”. De nya reglerna begränsar
även medborgarnas kontakter med utlänningar i landet.
Pandemin har på många ställen används som anledning för att övervaka och kontrollera kyrkor, bland annat i vissa länder i Latinamerika. Efter massprotester på
kommuniststyrda Kuba har katolska och protestantiska
ledare, som krävt social rättvisa, fängslats, torterats och
dömts till orimliga böter. I Nicaragua och Venezuela har
de styrande partierna främjat smutskastning av katolska

biskopar, dragit tillbaka tillstånd och stängt kyrkor.
I Kina infördes mycket stränga restriktioner utifrån
spridningen av covid-19. Men när behovet av restriktioner
upphörde, tilläts många kyrkor i vissa regioner inte att
öppna igen. Detta drabbade såväl officiella Tre själv-kyrkor som oregistrerade kyrkor.
NÅGRA GODA NYHETER
Påvens besök i områden av Irak som drabbats hårt av IS
sågs av många som ett stort framsteg, trots risken för utbrott av covid-19. Besöket inspirerade kristna att planera
för att återvända.
En annan positiv trend är att våldet mot kyrkor har
minskat i bland annat Syrien, Turkiet, Egypten och Tunisien. En möjlig orsak är att planerade attacker har stoppats av covidrestriktioner.
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*Nya på World Watch List
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Bae gömmer sin bibel
i ett träd i skogen
Bae och hennes man är kristna i Nordkorea. När deras tro på Jesus
upptäcktes skickades de iväg till en avlägsen by. Trots mycket tuffa
livsvillkor håller Bae fast vid sin tro.
– När jag än öppnar mina ögon på morgonen känner jag vår Faders närvaro,
säger hon.
Varje morgon påbörjar Bae* sin dag i en enkel stuga någonstans i de nordkoreanska bergen. Hennes man är yrvaken efter en kort natts sömn och hon kan höra ljudet
från de andra som bor i huset och hur de gör sig redo för
ännu en dag på fälten.
Hon hoppas att hon ska nå upp till sin kvot i skördearbetet. Hon vill inte riskera att få någon extra bestraffning
eller att gå miste om de få stunder under dagen då hon
kan leta efter mat.
LETAR SVAMP OCH VÄXTER
Bae hämtar sina matransoner runt klockan 6 på morgonen och lunkar iväg till fältet. Regeringen delar ut mat till
personer som henne, men bara så mycket att det håller
dem vid liv så att de kan arbeta. Hon vet att hennes frukost inte kommer att räcka till för att ta bort den molande

hungern i magen. Bae svälter, precis som alla andra i hennes by. Hon är inte hungrig nog för att dö – åtminstone
inte än. Men hungern finns alltid där och gnager på hennes ben som ett vilt djur.
När Bae kan ta en kort rast beger hon sig till skogen.
Svamparna och växterna som hon ibland lyckas få tag på
mildrar magens knorrande.
Till slut, i skymningen, avslutar hon arbetsdagen. Hon
får ännu ett mål mat – en vattnig soppa och, om hon har
tur, lite ris – och återvänder hem.
Det är då Baes verkliga arbete börjar.
Hon väntar till dess att månen har gått i moln och drar
tyst på sig sin kappa. Hon slinker ut genom dörren på
framsidan av huset och stänger den försiktigt, så att grannarna inte ska höra. När hon går genom byn håller hon
sig i skuggan och smyger sedan in i skogen.
Men den här gången letar hon inte efter mat – det hon
är ute efter är viktigare än så.
”INTE AV BRÖD ALLENA”
Bae hittar trädet med de knotiga rötterna och skrapar
bort ett tunt lager smuts. Hon drar ut plastpåsen, stoppar
in den under sin kappa och återvänder till stugan lika tyst
som hon lämnade den.
När hon kommer hem väntar de andra på henne. De
har redan täckt för fönstren med filtar och tänt ett litet
ljus.
Från påsen som hon grävde upp tar hon ut en bok. Hon
öppnar den och börjar läsa med en röst som nästan är en
viskning:
”Människan lever inte av bröd allena, utan av varje ord
som kommer från Guds mun.”
Det är ännu en dag i den nordkoreanska kyrkan.
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NORDKOREA
World Watch List 2022
Plats: 2 Poäng: 96
www.open-doors.se/nordkorea

”MÄNNISKAN
LEVER INTE AV
BRÖD ALLENA,
UTAN AV VARJE
ORD SOM
KOMMER FRÅN
GUDS MUN.”
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ÖVERLEVDE TROTS ATT TRON AVSLÖJADES
Bae har inte alltid bott i den här byn. Hon flyttade hit efter att hon och hennes man ertappades med en bibel. Så
snart de nordkoreanska myndigheterna förstod att de var
ett kristet par var deras dåvarande liv över.
Att tro på Jesus kan innebära en dödsdom i Nordkorea. Open Doors beräknar att det finns omkring 400 000
kristna i Nordkorea – och de är alla kristna i hemlighet.
Om de blir avslöjade har de tur om de kommer undan
med livet i behåll. Bae och hennes man var några av dem
som hade ”tur”. De överlevde, men dömdes till ett liv fyllt
av svårigheter och arbete.
De blev placerade i ”den fientliga klassen” i Nordkorea,
vilket innebär att de är av lägsta rang i fråga om hjälp från
regeringen, tilldelning av arbetsuppgifter och annan officiell assistans. Paret fördes till den avlägsna byn och fick
veta att de var tvungna att ägna sin tid åt slitsamt jordbruksarbete. De vet att de kommer att bo i byn tills de dör.
FLYDDE TILL KINA
Även om det verkar som en lindrig dom att placeras i en
by på landsbygden så är det inte det – området är mer av
ett fängelse än en bondgård. Personer som Bae står under
bevakning och vägarna in och ut från dessa byar bevakas
och vaktas. Att försöka fly är ett mycket farligt projekt,
och det dagliga livet blir begränsat till det lilla området
som omger byn.
Bae kunde fly en gång. Hon tog sig över gränsen till
Kina, där hon kunde få kontakt med ett så kallat ”safe
house”, en verksamhet som drevs av Open Doors partners. Medan hon var där träffade hon andra kristna, en
härlig erfarenhet av gemenskap som skulle vara omöjlig
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i Nordkorea.
De som var ledare i huset gav Bae mat, medicin och en
ny bibel. Hon sjöng, bad och läste Bibeln med sina vänner
i huset, och hon behövde inte ens vara tyst.
När Bae befann sig i Kina erbjöds hon möjligheten
att stanna där – att leva ett friare liv utanför den hårda
kontrollen hemma.
Hon vägrade.
Hon återvände hem med mat, medicin och bibeln som
hon hade fått, och hon delade med sig av det till sin grupp
av hemliga kristna.
BREV FRÅN BAE
Nyligen, under en annan resa till Kina, kunde Bae lämna
ett brev till en av Open Doors partners, där hon tackade
för alla böner och gåvor. Vi kan inte berätta för dig hur
hon lyckades lämna brevet till oss, eftersom det skulle utsätta Bae för en stor fara. Men det är en mäktig sak att
höra ifrån en kristen ledare som fortfarande finns inne i
Nordkorea. Det här är vad hon skrev:

TEMA: WORLD WATCH LIST 2022

Personerna på bilderna har
inget samband med texten.

”Kära broder,
och er omsorg.
Vi mår bra och är tillfreds med Faderns nåd
r. Jag är så övervälVi tackar Fadern för hans väldiga gärninga
till er; vi har tagit emot
digad av att kunna skriva det här brevet
återgäldas. Vi lever
den största kärlek och omsorg som inte kan
.
alltid
som
det,
ständigt genom vandringen i lidan
er jag närkänn
onen
morg
Närhelst jag öppnar mina ögon på
varon av vår Far.
men vi räknar med
Just nu får vi bara ta emot saker från er –
allt genom Gud.
att det kommer en dag då vi kan ge tillbaka
lidande verka som
Ur andra människors perspektiv måste vårt
gnelse från vår Far
ett fördömt liv; men detta lidande är en välsi
en genväg till Fadern.
som har tillåtit det i våra liv eftersom det är
våra böner. Vi tackar
på
ar
Han känner till vårt lidande och lyssn
reda livet för oss.
förbe
att
vår Far som har gjort så stora saker för
och förstår verkinser
Vi, som får ta del av hans oerhörda nåd,
bröd allena, utan av
ligen hans ord: ’Människan lever inte av
innebär att alla som
varje ord som kommer från Fadern’. Det
följer hans ord har välsignade liv.
nder mig till att
Det jag tackar mest för är att Gud Fader anvä
till döden, till att
vara hans tjänare. Jag vill ägna mitt liv, ända
upphöja honom.
re vår tacksamBroder, jag vill be dig om en sak. Skicka vida
a hjälp till oss.
denn
het och uppskattning till dem som skickade
a.
hjärt
Jag böjer mig inför dem med ett tacksamt
för ett evangelisehårt
pa
käm
och
hälsa
god
vid
Låt oss förbli
rat Nordkorea.
Ta hand om dig,
Bae, din syster i Kristus

Open Doors arbetar genom hemliga
nätverk i Kina för att stärka nordkoreanska
kristna såsom Bae. Ditt stöd och dina
böner är livsviktiga för att påminna Jesu
efterföljare om att de inte är ensamma,
även på platser som Nordkorea.

Bae är en verklig person i Nordkorea, men vissa ändringar har gjorts i hennes berättelse för
att hon inte ska kunna identifieras. I de fall där
ändringar eller tillägg har gjorts baseras de på
andra förstahandsuppgifter om livet för kristna
i Nordkorea.
*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.
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Tack till våra sponsorer som gjorde
Open Doors Day 2021 möjlig:
Mer information hittar du på vår hemsida
www.open-doors.se

Vinnare i vårt julkryss 2021 blev:

VINNARE I
JULKRYSSET 2021

KJELL LARSSON, Jönköping
ELKE ATHLEY, Västra Frölunda
ANITA LIND PAWAR, Viken
Vi skickar boken ”Väckelsen i
Bhojpuri” till er. Stort grattis!

30 DAGAR I BÖN FÖR DEN MUSLIMSKA VÄRLDEN

VILL DU BE
ATT MUSLIMER
MÖTER JESUS
UNDER RAMADAN?
Var en del av bönerörelsen ”30 dagar”. Vi ber om hopp, frälsning och Guds övernaturliga ingripande,
under den tid då många muslimer uppriktigt söker Gud.
I böneguiden ”30 dagar i bön för den muslimska världen” finns en kortare text samt specifika böneämnen att läsa varje dag, under perioden 2 april till 1 maj. Häftet kostar 20 kronor styck och kan
beställas via Open Doors hemsida www.open-doors.se/webshop/bocker. För att få hem böneguiden
innan den 2 april behöver beställningen göras senast den 15 mars.
Tips! Det finns mängdrabatter, ifall du vill beställa häftet till flera i din bönegrupp eller församling.
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En Gud som öppnar
stängda dörrar
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 man få hopp när allt runt omkring har rasat? Hur kan man få tro
på framtiden när den gnutta hopp man haft plötsligt tas ifrån en på nytt?

Vi har under pandemin fått känna av hur det är att leva i ovisshet och hur en
hoppfull situation snabbt kan förändras. För många av våra trossyskon i världen
är situationen långt svårare och ovissheten är vardag. Ofta finns inte heller något i
omgivningen som kan ge hopp om en förändring. Hur kan man få hopp i en sådan
situation?
I andra Mosebok kan vi läsa om hur det judiska folket under flera hundra år levde i
fångenskap i Egypten, hur de blev utnyttjade av Farao och hur de fick ett allt tyngre
slavarbete. Men i den situationen hörde Gud folkets nödrop och kom ihåg de sina.
Han kallade Mose till att föra folkets talan inför landets beslutsfattare. Efter en hård
kamp och genom Guds övernaturliga ingripande släppte Farao folket. De kunde jublande lämna slaveriet. Vilken känsla! Äntligen hade Gud hört dem.
Men kort därefter ledde Gud dem in i en återvändsgränd. De följde Guds ledning.
Ändå hamnade de med Röda havet framför sig, berg på båda sidor och Egyptens soldater bakom sig, som närmade sig i full fart. Farao hade ändrat sig. Visionen om en
framtid i frihet var nu som bortblåst. Att Gud genom många under nyligen befriat
dem ur slaveriet, var bortglömt. Istället klagade de på Mose: ”Varför förde du ut
oss i öknen för att dö”. Men åter igen grep Gud in genom ett under. I den omöjliga
situationen öppnade Gud en väg, där det inte fanns någon väg. Gud ledde sitt folk
till ännu större frihet och utplånade fienden.
För några år sedan träffade jag en kristen ledare i Egypten, Michael*. Han berättade hur utsatta de kristna är i landet. Vid flera tillfällen hade extremister dödat
kristna genom bombdåd. Trots det bemötte de kristna detta med att frimodigt,
likt Jesus, ge kärlek och förlåta dem som hade begått dessa fruktansvärda dåd.
Vid ett tillfälle frågade jag honom hur han som kristen ledare undervisade de
kristna så att de kunde behålla sin frimodighet. Han svarade: ”I Egypten har vi
som kristna inget liknande skyddsnät som ni i Sverige. Det enda vi har att lita
till är Gud. Han är vårt hopp. Honom och Hans löften kan vi hålla fast vid när
allt annat i tillvaron gungar.”
Dessa ord har hängt kvar hos mig. Mitt i en osäker tid och en osäker situation
kan vi vända oss till Gud. Han är vårt hopp för framtiden. Han kan förändra
din situation även om du kämpat länge eller om det du hoppades på har tagits
ifrån dig. Hans löften håller. Han kan öppna en dörr som varit stängd eller
göra en väg där det inte fanns någon väg. Vänd dig till honom!
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SKRIV EN RAD: SELE I NIGERIA

Skriv till

SELE

13 år, Nigeria

S

ele är 13 år och bor i Nigeria. När han var två år gammal dödades hans
pappa i en attack mot kristna. Familjen hamnade i en kris, på flera sätt.
Seles pappa var den som hade sett till att familjen hade mat, genom sitt
jordbruk. 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
skolan, säger Seles mamma Cecelia.
Genom hårt arbete har jordbruket kunnat fortsätta och Sele kan gå i skolan tack
vare Open Doors understödjare. Hans stora dröm inför framtiden är att bli läkare.
Var med och stötta Sele genom att skicka en uppmuntrande hälsning till honom.

SKRIVANVISNINGAR:
y Skriv på engelska.
y Skicka gärna med en
uppmuntrande bibelvers.
y Visa respekt: Undvik att
skriva om personens
förflutna eller
välsignelserna i ditt eget
land.
y Nämn inte Open Doors i
brevet.

SKICKA DIN HÄLSNING I ETT KUVERT TILL:

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.

Open Doors
Drottningsgatan 60
702 22 Örebro

y Vykort och teckningar är
särskilt uppskattade.

Skrivkampanjen pågår fram
till den 20 oktober 2022

y Kritisera inte landets
religion eller religiösa
extremister, dess regering,
rättssystem eller politiska
ledare.
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Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv
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GE EN GÅVA

FLER ÄN
360 MILJONER
INDIVIDER

F

ler än 360 miljoner förföljda kristna. De
svindlade siffrorna presenterades i samband med releasen av årets World Watch
List. Det är fler än 360 miljoner individer, med
olika livsberättelser. En av dem är Fadi Zara i Kamerun. Hon bodde tidigare i byn Barawa, nära
den nigerianska gränsen.
– När jag bodde i Barawa 2013 anföll Boko Haram vår by. De kom på natten. De dödade många
människor och brände våra kyrkor, förklarar Fadi.
Detta var första gången som den islamistiska gruppen Boko Haram fördrev Fadi, men inte
den sista. Ytterligare tre gånger tvingades hon fly
från sitt hem och börja om igen i en annan by.
Hela tiden var det risk för nya attacker. Fadi och
andra bybor började sova i skogen om nätterna,
eftersom de hellre handskades med hotet från
farliga djur än hotet från Boko Haram.
Stressen att om och om igen tvingas fly har
satt sina spår. Men den förvärras också av oron
för Fadis syster, som kidnappades som 14-åring
av Boko Haram 2015. Två veckor senare dog Fadis
mamma av oro. Fadis pappa är också död.
Open Doors vill stå sida vid sida med förföljda
kristna som Fadi. I norra Kamerun handlar det
om att bidra med nödhjälp. På andra platser är
det andra saker som saknas, till exempel biblar
eller möjlighet till ledarträning. Tack vare ditt
stöd kan vi visa våra förföljda syskon runt om
i världen att de inte är ensamma, oavsett vilka
svårigheter de möter.
Gud välsigne dig,

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

GÅVOBEVIS
Gåvobevis eller minnesgåvor beställs via
vår hemsida: www.open-doors.se/ge
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 kan tillhandahålla insamlat totalbelopp
om så önskas.

Alla betalningar görs till:
Swish 900 3054
eller
Bankgiro 900-3054
Obs! Var noga med märkningen
i textfältet.
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“Talibanerna dödade min far
eftersom han är kristen och
min bror är försvunnen.”

HJÄLP
ZABI
Afghanistan är nu det farligaste landet i världen
för kristna.
Zabi känner stor oro inför framtiden, men Open Doors
samarbetspartners gör vad de kan för att hjälpa henne,
genom nödhjälp, någonstans att bo och förbön.

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA KAN GÅ TILL:

FÖR 80 KRONOR

får en hemligt
kristen en bibel

får en familj på flykt från
förföljelse i Afghanistan
nödhjälp för en månad

Swish: 900 30 54

FÖR 900 KRONOR

får 20 hemligt kristna
lärjungaträning

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

09-12-02 11.14.05

Märk din gåva
”AfgHJÄLPm”

FÖR 450 KRONOR

2019-01-09 07:55

Det finns tusentals andra kristna som befinner sig i
samma situation som Zabi. Genom ditt stöd visar du att
du står tillsammans med dem.

SE MER

09-12-02 11.14.05

Förföljelsen ökar markant över hela världen. Dina gåvor
och böner är livsavgörande för kyrkans överlevnad.

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

Min gåva till MAF:s flygningar i Sydsudan

Belopp kronor

OCR

öre

Betalningsmottagare

MAF Sverige

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

INBETALNING/GIRERING AVI

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING

Mitt bidrag
till
Min julgåva
2009
MAF:s ambulansflyg!

Min julgåva 2009

Betalningsmottagare

PLATS FÖR
KYLSKÅPSMAGNET

Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)

9008913

45

Be för
världens
förföljda
kristna

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:

Betalningsavsändare

Till bankgironr

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

AVLÄSES
MASKINELLT
Till bankgironr
(ifylls alltid)

MAF Sverige
Open
Doors Sverige

•

DEN
öre

900-8913
900-3054

•

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

•>

MEDDELANDEN KAN INTE
LÄMNAS
Belopp
kronor PÅ AVIN

#

Omslagsgiro Flight Mission nr 3 2010.indd 1

y
y
y
y

Betalningsavsändare

Referensnr

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

BG 130 spec 32247 apr 09

