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LEDARE

Martyrernas blod
är kyrkans utsäde

F

ornkyrkan hade redan tidigt en stark närvaro på flera
platser i Nordafrika. Tertullianus var en av de prominenta kyrkoledarna i Kartago (dagens Tunisien). Han sa redan på 200-talet att ”Martyrernas blod är kyrkans utsäde”. Citatet var relevant redan då och har sedan dess följt med under
kyrkans utbredning världen över. I dag har citatet en särskild
innebörd för Afrikas länder söder om Sahara.
Kristet missionsarbete har rönt stora framgångar i Afrika
under historiens lopp. Många av länderna har i dag en kristen
majoritetsbefolkning och totalt räknar man med 62 procent
kristna på kontinenten.
Även förespråkare för islam har stora ambitioner för Afrika. ”Islamska konferensorganisationen” (eng. OIC; 57 muslimska medlemsländer) presenterade ”Abuja-deklarationen”
1989. Dokumentet beskriver den islamistiska strategin att
göra Afrika till världens första muslimska kontinent. Detta
ska främst ske genom att medverka i ländernas demokratiska processer för att på lång sikt förändra samhällen inifrån.
Parallellt får även den jihadistiska strategin en allt större
utbredning i Afrika. Detta gäller dels för de allt fler våldsbejakande terrorgrupperna, men även för de grupperingar
som inte direkt förespråkar våld, utan som öppet kritiserar
och motsätter sig alla samhällsskick som inte utgår från en
islamsk lag.
Dessa tre islamistiska metoder fungerar som en kropp,
men med olika huvuden som ofta biter och skadar varandra.
Ändå har kroppen ett gemensamt syfte: Att föra in hela Afrika
under ”Islams hus”.
Sammantaget gör detta att läget förvärras för varje år och
att Afrikas kristenheten blir alltmer trängd. Idag är det minst
”allvarlig förföljelse” i 32 av Afrikas 56 länder. Våldsutövningen mot kristna är särskilt bekymmersam då sju av världens
tio mest våldsamma länder återfinns i Afrika. De kristna martyrernas blod rinner i Afrika. Bönen är att det inte ska vara
spillt blod utan fortfarande vara ett utsäde.

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
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ÖVERLEVDE BRUTAL
ATTACK PÅ KYRKA

Martine
håller fast
vid Gud
För tre år sedan
förändrades Martines
liv på ett brutalt sätt.
Beväpnade män
attackerade hennes
kyrka och dödade
flera av hennes
familjemedlemmar.
Martine är
förkrossad,
men samtidigt
beslutsam om
att vända sig till
Herren för att få
tröst, omsorg och
kraft för att kunna
bära allt som är så
svårt att förstå.
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M

artine är en kvinna i 40-årsåldern från byn
Silgadji i norra Burkina Faso. För tre år sedan,
den 28 april 2019, attackerades hennes kyrka
av beväpnade män. Församlingen hade just lyssnat på
en predikan om att älska varandra, med församlingens pastor, Martines adoptivfar.
– I vanliga fall brukar en annan församlingsmedlem leda den avslutande bönen, men den dagen gjorde
han det själv och frågade: ”När Jesus var på väg att dö,
vad sa han då till sina lärjungar?” Vi satt alla och bara
tittade på honom. Sedan frågade han igen: ”Vilka var
Jesu Kristi sista ord?” Då svarade jag att Jesu sista ord
till sina lärjungar var: ”Fader förlåt dem, för de vet inte
vad de gör...” Sedan lät han oss be för alla våra fiender.
För de vet inte heller vad de gör, de är påverkade av
något utifrån, säger Martine.
KYRKAN OMRINGADES
När mötet var slut och människor började lämna lokalen och stod och småpratade, insåg de att kyrkan var
omringad. Martine kommer aldrig att glömma synen
av gärningsmännen. De var inte från byn, för de hade
mörkare hud och var kortare än någon som bodde där.
– De hade bälten med ammunition som hängde över
kroppen och skramlade när de gick.
Angriparna tvingade alla att gå in i byggnaden igen.
– De tog biblarna och predikstolen i trä,
kastade allting i en hög och brände upp
det. De tvingade alla som var i kyrkan att
gå ut och ställa sig i närheten av ett stort
träd framför kyrkan, berättar Martine.
Männen uppmanades sedan att följa
med bakom kyrkan, där de tvingades
lägga sig ner på marken. Resten av
församlingen såg inte vad som hände,
men de hörde det hemska smattret
från vapnen. Pastorn och fem församlingsmedlemmar
dödades.
Martine förlorade sin pappa,
sin make, bror och svåger.
RINGDE EFTER HJÄLP
Under attacken stal förövarna
alla telefoner och ID-kort, motorcyklar och mat. Det som de inte
kunde ta med sig brände de.
– De sa till oss att lämna platsen
lugnt och tyst. Om vi väsnades skulle de komma tillbaka nästa dag och
döda oss alla.
De hade missat Martines mobil.
– Jag kunde ringa några och be
dem komma och hjälpa oss. Eftersom onda människor hade kommit
till oss och gjort hemska saker kände jag mig väldigt, väldigt ledsen.

VAR BEREDD ATT DÖD FÖR SIN TRO
Det som är svårt för Martine att förstå är varför det
här hände när de har haft så bra relationer med sina
muslimska grannar.
– Det fanns god förståelse mellan muslimer och
kristna i vår by. Vi respekterade och älskade varandra.
Muslimerna kom ibland till vår pastor för att prata om
vad som hände i landet. En del av dem sa att kristna
och muslimer borde fly. Men min pappa sa att om det
var på grund av Jesus, som andra ville att han skulle fly
från sin by, så skulle han aldrig göra det.
Även om Martine är ledsen för att ha förlorat sin
pappa, vet hon att om han hade valet att gå igenom det
igen så skulle han förmodligen göra det.
– Han brukade peka mot marken och säga: ”Om jag
måste dö för Jesus Kristus så kan ni begrava mig här.
Ingen ska gråta över mig, för på grund av Jesu namn
har jag accepterat att dö.”

Traumastödet har varit mycket viktigt för Charity, i
bearbetningen av attacken som dödade flera av hennes
familjemedlemmar.

TRAUMAVÅRD OCH NÖDHJÄLP TILL LANDET
På väg bort från kyrkan minns Martine att hon tänkte:
”Jag vill att de som gjorde allt det här fruktansvärda
inte ska dö utan att ha lärt känna Jesus Kristus.”
Hon visste inte alls vad framtiden skulle innebära.
Och hon saknade ord till och med för att be.
– Jag ville öppna munnen och prata med Gud, eller
fråga Gud: ”Varför, varför, varför...”, men allt som kom
ut var kvidanden.
Hon bestämde sig för att lita på Gud.
– Om en person känner Jesus Kristus måste han lämna sina problem i Hans händer och följa Honom. Sedan kommer Jesus att leda honom.
Tack vare våra gåvogivare har Open Doors kunnat
ge omfattande nödhjälp till kristna som Martine. Över
2 000 familjer har fått matpaket. Martine och ett 90-tal
andra kvinnor i samma situation har även fått traumavård.
– Traumabearbetningen har hjälpt mig. Jag har återupptäckt glädjen. Den har gett mig frid i hjärtat och
förnyat mitt liv. Och den har förnyat min styrka.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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OPEN DOORS
STÖTTAR DEM
SOM UTSATTS FÖR

N

ågot som återkommer i berättelserna om våra
förföljda syskon är ord som traumavård, traumabearbetning och traumarådgivning. Vad
innebär det egentligen? Tirham, som arbetar i Västafrika med traumavårdutbildning, berättar mer om
hur det fungerar praktiskt i Burkina Faso.
Trauma är något som människor över hela världen går
igenom.
– Det är verkligt och ger själsliga sår. Det händer när
människor förlorar sina nära och kära eller vid andra tragiska händelser. Det påverkar deras känsla, deras hjärtan
och då påverkar det hur de hanterar livet, säger Tirham.

Familjen uppmanar att inte gråta
Kvinnorna som Open Doors samarbetspartner hjälper i
Burkina Faso har ofta fördrivits från sina byar och samhällen. Deras makar har i vissa fall dödats av terrorister.
– Det jag ser här är vanligt på alla platser där människor
drabbas, särskilt i Afrika. Deras familjer försöker undertrycka deras känslor. De ber dem att inte gråta och att
inte tala om vad som har hänt, i tron att de då får de leva
i frid och ro resten av livet, förklarar Tirham.
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Gud och lidande
Traumaprogrammet går igenom olika steg med olika
teman, bland annat förlåtelse eller konsekvenser av ett
trauma. Det första steget handlar om Guds karaktär.
– Den första lektionen ställer frågan: ”Om Gud älskar
oss, varför lider vi?” När människor går igenom svåra
tider, särskilt när kristna dödas, frågar sig människor
vanligtvis detta. Vi försöker lära dem att vad som än
händer så ska vi komma ihåg hur Gud är.
Tirham fortsätter:
– Gud skapade en perfekt värld men synden kom in
och förändrade allt. Om vi lider betyder det inte att Gud
inte älskar oss, utan snarare på de val som vi gör eller de
val som Adam och Eva gjorde. Genom att inte lyda Gud
kom det in synd, lidande och smärta till världen. Första
lektionen hjälper till att stärka deras tro på Gud.

”Behoven är enorma”
Arbetat med traumabehandling i Burkina Faso håller
precis på att startas upp och nyckelpersoner ska utbildas
för att kunna genomföra programmet på egen hand.
– Här i Burkina Faso är det som att skrapa på ytan just
nu. Traumavårdens behov är enorma, säger Tirham.

Få böne-sms från
ett traumacenter
i Nigeria
En gång i veckan skickar vi ut ett aktuellt
böneämne från traumacentret Shalom.
Skriv upp dig och be för våra syskon som arbetar med och tar emot traumavård! Sms:en
är kostnadsfria.
www.open-doors.se/bonegrupp

TIRHAMS
TANKAR UNDER
EN VECKA MED
TRAUMAVÅRD

Man kunde bokstavligen känna smärtan i deras
ögon och se den i deras ansikten.

tisd ag :

När vi startade workshopen kunde man se att de var
reserverade. De var inte öppna för diskussion och
var inte uttrycksfulla. De kunde svara på frågan om
vad de hade varit med om, men de pratade inte om
sina personliga problem.

Några av dem började le efter att vi hade haft en
lektion om sorg. Det var som om ett ljus tändes inuti
dem och lyste upp deras ansikten. Det var som om
de insåg att, ”wow, jag får sörja och gråta. Jag kan
faktiskt berätta för Gud hur jag känner.

I morse skrattade de åt vad än jag sa. Jag blev jätteglad. Jag sa till dem: ”I dag skiner era ansikten. Första
dagen log ni inte. Igår log ni. I dag skrattar ni.” Det
var som om Gud verkligen hade helat dem. Men jag
tror att detta bara är det första steget i läkningsprocessen.

När vi kom hit pratade jag med en kvinna som sa
att hon länge inte kunde sova. Men efter lektionen i
tisdags, har hon sovit hela natten. Jag tror att det är
ett av sätten som Gud helar. De kan tala ut om hur
de känner, vilket lättar deras hjärtan. Det är som att
lasta av en börda. Man kan se det i deras ansikten i
mötet med andra människor. De börjar le och skratta
och vi vet att de kan sova bra. Om och om igen ser vi
att deltagarna börjar sova igen.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Från mörker till ljus när
I flykten från sin by, när den attackerades av Boko Haram, kom Charity och
hennes barn Theophilus och Elizabeth ifrån varandra. Veckorna gick, men en
dag fick de till slut mötas igen.
–Att få återförenas var ett enormt bönesvar, säger Theophilus, Charitys son.

D

en ensamstående trebarnsmamman Charity lutar sig fram och plockar upp ytterligare en majskolv. Eftermiddagssolen lyser starkt och Charity
har satt sig i skuggan med ryggen mot sitt hus tillsammans med sina två döttrar Patience och Elizabeth och sin
son Theophilus. Hon har en röd scarf på huvudet och de
skojar och skrattar
Huset, byggt i lertegel och med fönsterluckor av plåt,
har samma bruna färg som marken under deras fötter,
en bit bort kuttrar några duvor och pickar i marken.
TOG SKYDD I EN GROTTA
Här i Guyaku, en avlägsen by i norra Nigeria, är det
mycket riskabelt att vara kristen. Varje år dödas det
fler kristna på grund av sin tro i Nigeria, än i något
annat land i världen. Norra och mellersta delarna av
landet är dessutom extra utsatta.
En kväll blev Guyaku attackerat av Boko Haram.
Charity var i badrummet när hennes bror kom inspringande i huset. Han ropade dämpat: ”Släck ljuset!
Släck ljuset!"
– Jag var rädd. Jag trodde inte att vi skulle överleva.
Jag tog min syster i handen, och vi sprang, berättar
Theophilus.
Charity satte snabbt sin yngsta dotter på ryggen i en sjal.
– Vi sprang mot bergen. Men efter en stund kom en
motorcykel emot oss och vi kom ifrån varandra. Jag
hade ju min lilla flicka på ryggen, och min son sprang
åt ett annat håll med sin syster, säger Charity.
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Charity sökte skydd i en grotta tillsammans med flera andra från byn. I mörkret viskade hon sina barns
namn, men fick inget svar.
”SOM OM SOLEN GICK UPP PÅ NYTT”
Det blev en lång natt i grottan. När solen gick upp gick
alla försiktigt ut ur grottan under tystnad och började gå
tillbaka mot byn för att se förödelsen. På vägen tillbaka
fick Charity höra att Boko Haram hade dödat några av
hennes släktingar i attacken, men hon kunde bara tänka
på sina barn.
Det gick veckor utan några nyheter, och rädslan spred
sig i byn. Det fanns ingen mobiltäckning längre, och
många tyckte att vägarna var för farliga att färdas på.
En dag, när Charity var ensam och höll på med hushållsarbete, hörde hon sin son ropa hennes namn. När
hon tittade ut genom ytterdörren såg hon honom och
hennes dotter komma gående mot henne.
– Jag blev så jublande glad att jag ropade deras namn
rakt ut! Att få se sina barn kändes som om solen gick
upp på nytt i mitt liv. Allt var förändrat, för mina
barn var tillbaka, berättar Charity.
TRAUMAVÅRDEN VIKTIG
Efter attacken mot Guyaku har Open
Doors, genom samarbetspartners, delat
ut nödhjälp, stöttat återuppbyggandet
av byn och erbjudit traumavård.
– Vi hade helt förlorat hoppet. Efter
attacken hade vi ingenstans att bo.
Vi sov i ett buskage bakom byn, säger
Charity.
Det finns många minnen som fortfarande väcker rädsla hos familjen.
Mörker påminner om våldet. Höga ljud
kan utlösa starka reaktioner och hundar som skäller efter solnedgången kan
få dem att darra av rädsla.
– Attacken har gett djupa sår som inte
läkts. Men traumarådgivningen hjälpte oss verkligen, eftersom den skapade
sammanhållning.

familjen återförenades

Skrivkampanj
Skicka gärna en uppmuntrande
hälsning till Charity. På vår
hemsida finns mer information
om hur du skriver till henne.

www.open-doors.se/skriv

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Allvarlig förföljelse i
av Afrikas 56 länder
De senaste åren har en försämring skett
vad gäller situationen för kristna i Afrika.
Enligt rapporten World Watch List (WWL)
2022 har 32 av kontinentens 56 länder
numera en poängsumma på 41 poäng
eller mer. Detta inkluderar även de länder
som ligger utanför WWL topp 50, men
som alltså har en så pass hög poäng att
förföljelsen i dessa länder klassas som
minst ”allvarlig”. År 2014 var motsvarande
siffra 19 länder.
Störst förändring märks i Afrika söder om Sahara, vilket innebär
alla länder som ligger söder om Saharaöknen. Det är ett enormt geografiskt område, som sträcker sig från Atlanten i väster till Adenviken i öster och går ner till Indiska Oceanen i söder.
För tio år sedan var alla länder i det här området relativt stabila. De
var turistmagneter, med till exempel evenemang som Paris-Dakarrallyt, genom Saharaöknen till Dakar, Senegals huvudstad. Det är inte
längre möjligt på grund av en dramatisk försämring av säkerhetssituationen i den här delen av kontinenten det senaste decenniet,
vilket även påverkar religionsfriheten.
Ett land som är ett tydligt exempel på den här förändringen är
Burkina Faso. Detta västafrikanska land har en lång tradition av
kulturell tolerans. Folk som bor här levde fredligt tillsammans. De
accepterade varandra oberoende av religiösa eller etniska bakgrunder. Det har förändrats nu, sedan 2019 har kristna minoriteter blivit
måltavlor för islamistiska extremistgrupper, som är verksamma
i landets norra delar. Ett exempel på detta är den attack som ägde
rum i april 2019, då pastor Pierre Ouedraogo, 80 år, och fem äldste i
hans församling mördades efter söndagsgudstjänsten.
Religiös extremism är på uppgång i länderna söder om Sahara.
Genom radikaliserad undervisning har religiösa minoriteter, som
kristna, börjat betraktas som fiender. Militant islamism finns i en
rad olika länder, allt ifrån Mali, Burkina Faso och Nigeria till Somalia och Mocambique på östkusten. Fenomenet expanderar och vinner mark.
Texten är baserad på en intervju med Ilia Djadi,
eligionsanalytiker i Afrika söder om Sahara.
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WWL 2014
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Open Doors
i riksdagen
I samband med releasen av World
Watch List 2022 deltog Open Doors i ett
riksdagsseminarium om förföljelse av
kristna. På plats fanns bland annat Open
Doors generalsekreterare Peter Paulsson, Sofia Camnerin, generalsekreterare
för Sveriges kristna råd, och Niklas Pinesoho, föreståndare i Filadelfiakyrkan
i Stockholm. Arrangör var Lars Adaktusson (KD).
Här kan du se hela seminariet:

www.open-doors.se/wwl

Du kan läsa mer
om vårt arbete på
sociala medier!
Ta del av böneämnen, korta
vittnesbörd, nyheter och mycket
mer! Du hittar oss under namnet
@OpenDoorsSE (Instagram) och
Open Doors Sverige (Facebook).
Till höger ser du ett axplock av de
inlägg vi publicerat på sistone:
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Nyheter
I så många år har
pastor Raymond Koh
från Malaysia nu varit
försvunnen.

FN BEGÄR SVAR OM
HÄKTAD PASTOR

KRIMHALVÖN:

Allt fler åtal
mot kristna
UKRAINA – Protestantiska kristna och andra minoriteter på Krimhalvön, en region i sydöstra Ukraina som är kontrollerad av Ryssland, upplever ett
ökat förtryck. Det uppger nyhetssidan Forum18.
Enligt Forum18 finns 23 dokumenterade åtal under Yarovaya-lagarna, även kallade ”antimissionärslagarna”,
som infördes av Ryssland efter att Krimhalvön hade ockuperats 2014. Fyra av dessa fall gällde medlemmar i House
of the Potter, en protestantisk kyrka på sydvästra delen av
Krimhalvön. De fällande domarna baseras delvis på bevis
som har samlats in från kyrkans kanaler i sociala medier.
I februari gjorde Rysslands säkerhetstjänst en razzia
mot en liten protestantisk kyrka på östra Krim, för att
kontrollera att församlingen håller sig till Rysslands religionslag. Tillslaget ledde till att en kyrkomedlem bötfälldes
för att ha delat ut flygblad till två kvinnor som inte var
medlemmar i kyrkan.
Enligt World Watch List 2022 klassas förföljelsen av
kristna i Ryssland som allvarlig, och landet fick i den senaste undersökningen 56 poäng. Ukraina finns inte med
bland länder på vare sig WWL eller Persecution Watch
Countries.

KUBA – Fem tjänstemän från FN som arbetar med
mänskliga rättigheter har i ett brev begärt information från den kubanska regeringen om pastor
Lorenco Rosales Fajardo. Pastorn greps i juli 2021
i samband med att han deltog i fredliga protester.
I brevet uttrycker FN:s anställda oro över häktningen, den orättvisa behandlingen och åtalet på
Fajardo. Brevet skickades i slutet av 2021, men blev
i februari 2022 officiellt eftersom den kubanska regeringen inte har svarat inom 60 dagar.

KRISTNA OMSKOLAS
TROTS FRIANDE DOM

IRAN – Åtta kristna konvertiter i Iran tvingas delta
i omskolningsklasser, trots att de i slutet av förra året friades från anklagelser om propaganda
mot Iran. Åklagarens beslut att fria konvertiterna
uppskattades inte av Revolutionsgardet, en säkerhetsorganisation vars uppgift är att skydda den
islamska regimen. I slutet av januari meddelade
gruppen att de åtta konvertiterna måste delta i så
kallade omskolningslektioner, vilka leds av islamska ledare.

FÄNGELSE EFTER UTLANDSRESA
FÖR KRISTNA FRÅN KINA

KINA – Fem kristna dömdes i början av januari i år
till fängelse, efter att ha besökt en kristen konferens i Malaysia. Deras pastor och ytterligare en församlingsmedlem väntar på rättegång. Det rapporterar nyhetsbyrån UCAN. Enligt domstolen ska de
fem ha “passerat gränsen illegalt” i samband med
att de deltog i konferensen i Malaysias huvudstad
Kuala Lumpur, i januari 2020. Alla fem tillhör Zion
Reformed Church i Taiyuan i norra Kina.
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Pastor Pengdwende
N

är riskerna för jihadistattacker ökade allt mer
tvingades pastor Pengdwende lämna sin församling och sin by i sydvästra Burkina Faso. Han är
nu en av landets många kristna som har drivits på flykt.
– Det gör ont i mig när jag sitter och tänker på min kyrka som hade över hundra medlemmar och hur allt bara
tog slut en dag; en del grät och bad mig stanna och andra
sa att jag skulle ge mig av för att inte bli dödad.
Burkina Faso har länge ansetts vara ett fredligt land, där
muslimer och kristna har levt sida vid sida. I området där
pastor Pengdwende bor förändrades det när en ny inriktning började läras ut av en muslimsk predikant.
– Människor började ansluta sig till detta. Sedan förde
han in vapen. De som vägrade att slåss dödades nattetid
en efter en. Därefter var turen kommen till pastorer, lokalpolitiker, byhövdingar och alla som samarbetade med
de statliga myndigheterna.
Förespråkarna av den nya inriktningen ansåg att moderata muslimer inte var riktiga muslimer.
– De var mer radikala i sin tro än andra, och om du inte
lydde blev du dödad.
Samtidigt kom rapporter om terrorister i bushen mellan Mali och Burkina Faso. De krävde ett tionde av herdarnas betshjordar. Den som vägrade betala fick allvarliga problem.
– Det var så det började.
VÅLDET KOM ALLT NÄRMARE
Sedan inleddes attackerna inne i Burkina Faso.
– I början kom de till en by, tog en person som de kid-

nappade eller dödade och gav sig av. Enbart män dödades. Men längre fram gjorde de ingen åtskillnad. De tog
sig in i en by och de dödade män, kvinnor och ibland till
och med barn, och både muslimer och kristna.
Våldet kröp allt närmare för varje dag. En dag kidnappade jihadisterna en av Pengdwendes pastorskollegor.
– Gruppens ledare ringde till en kollega och sa att presidenten är kristen och därför arresterar och dödar soldater muslimer, medan kristna slipper undan. Terroristerna
tänkte utkräva hämnd genom att döda kristna.
UPPMANADES ATT GE SIG AV
Bland annat attackerades Pengdwendes farbror i sitt
hem. Han sköts med tre skott, men överlevde dådet.
Två pastorkollegor till Pengdwende dödades vid andra tillfällen.
– Efter allt detta återkom de till en by inte långt här-
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tvingades fly
”VI HADE TILLBRINGAT
SJU MÅNADER UTAN
ATT FÅ VILA. SOM
PASTORER SOV VI
ALDRIG TVÅ NÄTTER
PÅ SAMMA PLATS.”

ifrån och dödade fem personer i den katolska kyrkan.
De fortsatte till kyrkan som tillhör Assemblies of God i
samma by. Pastorn gömde sig på en toalett. De frågade
hans fru var han var och hon sa att han gått ut. Just då
råkade en sjuk man komma till kyrkan. Terroristerna
trodde att han var pastorn och sköt honom till döds.
Dagen efter uppmanade distriktsföreståndaren för
Pengdwendes samfund honom att han skulle ge sig av
tillsammans med sin familj, eftersom alla pastorer i
området hade lämnat. Det var ingen lätt situation för
Pengdwende att hantera.
– Vi hade tillbringat sju månader utan att få vila. Som
pastorer sov vi aldrig två nätter på samma plats. Ibland
sov vi ute i bushen och ibland höll vi oss inomhus under
lång tid, för att det skulle se ut som om vi var borta. Jag
fick till och med ett meddelande från vår byledare som
uppmanade mig att ge mig av för att inte bli dödad.

”ETT GUDS MIRAKEL”
Trots riskerna bestämde sig Pengdwende först för
att stanna, men till slut blev situationen så svår att
det inte var möjligt att vara kvar.
– Jag förklarade för församlingsmedlemmarna på
söndagen att jag hade blivit uppmanad att ge mig
av. Jag skulle ta mig till en by, där läget var säkrare.
Den söndagsförmiddagen, när Pengdwende förberedde sin avfärd, märkte han att terrorister rörde sig i området.
– Innan de hade hunnit fram, sa jag till min familj att göra sig beredd, och jag uppmanade dem
som kommit för att fira gudstjänst att gå hem igen.
Om terroristerna kom, kunde det bli mycket farligt.
Men innan jag hade talat färdigt, var de framme vid
gården. Jag visste inte vad jag skulle göra eller säga.
Men tack och lov gav sig angriparna av lika plötsligt som de hade kommit.
– Det var ett Guds mirakel, annars kan jag inte
förstå varför de först omringade oss, men sen gav
sig av utan att döda oss. De bara vände på klacken.
KRISTNA SKINGRAS
Pengdwende gav sig av, men efter bara en vecka i
den andra byn blev han utsatt för en attack.
– De omringade byn och började skjuta. Några av
dem kom till kyrkan där vi nu bor, och kulorna ven
överallt.
Situationen i landet har vållat kyrkan stora svårigheter.
– Vi har skingrats. En del finns i Ouagadougou.
Kristna beger sig dit där de har släktingar som kan
ta emot dem. På det sättet splittras vi. Ingen har vänt
tillbaka hem, berättar Pengdwende.
Han får frågan om han kan se att något gott kan
komma ur situationen.
– Det goda som kan komma ur en sådan situation
är att kristna får göra sina liv redo. Man kan ha läst
om liknande händelser i Bibeln, och för många var
det bara berättelser, men nu är det verklighet. Vi sov
knappt under sju månader. När man bara slumrar
till, vaknar man skräckslagen upp och känner efter
om man fortfarande lever. Om du gör det, kan du
bara tacka Gud.
Open Doors samarbetspartners stöttar Pengdwende och andra kristna i Burkina Faso på flykt
med traumahjälp, mat och insatser som skapar arbetstillfällen. Be gärna för Pengdwende. Han kämpar med traumatiska minnen och svår huvudvärk,
och lider även av att inte vara i funktion i sin pastorstjänst.
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UPPDATERING: TAHER FRÅN IRAN

Ditt stöd hjälpte

TAHER

S

TORT tack för alla brev och kort ni har skickat till Taher* och
hans familj! Responsen från kristna syskon runt om i världen har varit stor, vilket betyder mycket för familjen.

Förra året berättade vi om Taher från Iran, hans hustru Donya*
och deras barn. Efter en tid i fängelse och efter övervakning av säkerhetspolisen bestämde sig familjen för att fly från sitt hemland,
och lever nu som flyktingar i Turkiet. Nyligen mötte de medarbetare från Open Doors för att ta emot brev och vykort.
– Jag trodde inte att någon tänkte på oss. Men alla kort har bevisat
för mig att det finns många människor som ber för oss, säger Taher.
Han blir tårögd när han läser breven.
– För första gången inser jag att jag är en del av den världsvida
kyrkan.
Taher förklarar att som kristna från Iran är de vana att leva isolerade.
– Efter att vi hade flytt från Iran kände jag mig som en soldat
som hade lämnats kvar. Men nu är jag så tacksam. Jag kommer att
be för var och en som har skrivit till oss.
Ditt stöd betyder oerhört mycket, och visar att kristna inte är
ensamma och våra omsorger fyller dem med mod.
Fortsätt gärna att be för Taher och hans familj. Tacka för deras
tro och styrka, trots förföljelsen som de har fått möta. Be att hälsningarna från syskon världen över ska få leva kvar länge och bli
en uppmuntran som går på djupet. Be om mod och hopp inför
framtiden.
*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl
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Genom att skriva en uppmuntrande hälsning
kan du förmedla tröst, hopp och styrka till
våra förföljda syskon.
Be också gärna för personen i samband med
att du skriver din hälsning

Fler skrivkampanjer hittar du
på vår hemsida:
www.open-doors.se/skriv

En Gud som har ångest
men ändå fullföljer
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
skriver om vad
Bibeln säger om
förföljelse och
vad vi kan lära oss
ifrån den förföljda
kyrkan.

F

rån att vi levt i vad som upplevts som en trygg och förutsägbar tillvaro har vi
den senaste tiden sett prov på att tillvaron snabbt kan förändras. Känner du
oro? Kan vi ha frid i en värld full av ondska och krig?

Vi är nu mitt inne i fastan, en period då vi påminns om Jesu lidande och att han valde
att gå lidandets och uppoffringens väg för oss. Han avstod från sin makt och gick frivilligt med på att utlämnas till människor som ville honom illa. Jesus var mycket väl
medveten om vad det innebar. Han försökte flera gånger undervisa sina lärjungar,
men de förstod inte. Vid ett tillfälle sa han: ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör,
förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. […] Nu är min själ i ångest. Vad
ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit.
Far, förhärliga ditt namn!” (Johannesevangeliet 12:24, 27–28)
Jesus bad inte om en lätt och bekväm väg. Han visste sitt uppdrag. Men det gav honom
svår ångest. Trots det var han beredd att fullfölja, för att rädda hela mänskligheten.
I stället för att få ett bekvämt liv bad han att han skulle få kraft att gå den väg som
förhärligade Faderns namn.
Vid detta tillfälle undervisar även Jesus oss att vi, som hans efterföljare, är kallade att gå samma väg (Johannes 12:26). Han kallar oss att gå med honom på en väg
som kan innebära att vi behöver välja bort bekvämlighet för att andra människor
ska få upptäcka Guds kärlek och för att Guds namn ska bli ärat.
För några år sedan träffade jag pastorsparet Edward och Rana från Syrien. De
hade aktivt valt att stanna i Syrien när kriget kom dit 2011, trots att de hade möjlighet att fly. När jag träffade dem hade en bomb detonerade på deras hustak
bara några veckor tidigare. De var dock fast beslutna att vara kvar så länge Gud
inte kallade dem därifrån. De sa: ”Många länder kallar nu hem sina ambassadörer,
men vad skulle hända om himlens ambassadörer lämnade landet. Vi har en uppgift
att sprida Guds kärlek och ljus i mörkret som är här nu.” De försökte inte få det att
framstå som en lätt uppgift, utan de berättade att det var en kamp. Men de berättade också att Guds Ande var med dem mer påtagligt än tidigare och att han
gav dem frid mitt i yttre oro och press.
Vi vet att Jesu död och ondskans triumf inte är slutet. Det som såg ut att vara
ett totalt nederlag var världshistoriens största seger. Nu har ondskan inte
längre någon makt. Den är besegrad. Därför kan vi vara frimodiga, även om
ondskan tilltar vet vi att den är besegrad och vi kan vara säkra på att ingenting kan ” skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarbrevet 8:39)
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NAMN: Anders S
FAMILJ: Gift, tre barn
YRKE: ”Jag är en glad pastor,
som har varit i tjänst i 30 år”.
Anställd som inspiratör på
Open Doors.
BOR: Örebro

Vill du/ni boka Anders till ett
möte? Kontakta honom genom
att mejla anderssu@od.org
eller ring 070 – 000 03 90.

Anders vill ena
kristna i bön
Som tidigare pastor i en av Örebros största församlingar
låg ekumeniken Anders S varmt om hjärtat och han
arbetade för att mobilisera stadens kristna. När han nu
går in i en ny tjänst som inspiratör för Open Doors tar
han med sig den längtan.
– Jag hoppas att det här ska leda till en samling av
Guds folk i bön, för att Hans rike ska växa i den här
världen, säger Anders.
Sedan årsskiftet är Anders S anställd på Open Doors,
och kommer att ha möten runt om i landet.
– Jag vill inspirera, uppmuntra och engagera kristna i
Sverige, till att få en glöd och passion för allt det Gud gör
i världen, säger Anders.
Han konstaterar att bönen är viktig, men att det inte
bara handlar om det.
– Jag tror att det finns ett utbyte här, vi kan be för den
förföljda kyrkan. Men tvärtom också, de kan lära oss
väldigt, väldigt mycket.
Anders menar att vi som kristna i Sverige behöver
mycket salt och ljus i vår tro.
– I vår välfärd kan man bli lite loj annars. Vi behöver
få se hur andra kristna lever ut sin tro och bli inspirerade av dem, så att vår tro blir levande och vital. Där tror
jag att vi har mycket att lära av förföljda kristna.
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”JAG VILL INSPIRERA,
UPPMUNTRA OCH ENGAGERA
KRISTNA I SVERIGE,
TILL ATT FÅ EN GLÖD OCH
PASSION FÖR ALLT DET GUD
GÖR I VÄRLDEN.”
Vad ser du fram emot i rollen som inspiratör?
– Mötet med andra kristna ute i landet, att få se
människor tända till och gå in i en mer aktiv bönetjänst
i Guds rike. Ute på plats i församlingar trivs jag allra
bäst.
Även om det på ett sätt var överraskande med en
tjänst inom Open Doors, så ser Anders ett mönster i efterhand. Genom att Peter Paulsson, generalsekreterare
för Open Doors Sverige, är med i Filadelfiakyrkan där
Anders tidigare arbetade, har Anders funnits med på
bönesamlingar för förföljda kristna.
– Plötsligt öppnades en möjlighet att få jobba med det
här. Jag prövade det inför Gud, och kände att det här är
ett steg jag ska ta.

GE EN GÅVA

EN KYRKA
SOM INTE KAN
FÖRINTAS

F

ör sju år sedan attackerades pastor Andrews
by Guyako, ett kristet samhälle i norra Nigeria,
av islamistgruppen Boko Haram. Bostäderna
sattes i brand och byborna flydde för sina liv. Flera
människor dödades.
”Jag tappade hoppet om att vi någonsin skulle få
samlas för att tillbe igen, eftersom kyrkan var förstörd”, berättar Andrew.
Efter att ha gömt sig en natt i bergen vände byborna tillbaka hem. Röken låg fortfarande kvar över
husen och alla saker var stulna eller uppeldade. Andrew och de andra församlingsledarna uppmuntrade människor att stanna kvar och återbygga byn,
men många av de nu hemlösa kristna flydde till någon av de närliggande städerna.
Tiden gick och allt eftersom de kvarvarande kristna byggde upp sina hem igen, återvände andra kristna. När tiden var mogen kallade Andrew församlingen till gudstjänst. Under ett provisoriskt zinktak
med enkla väggar reste Gud upp sin församling igen.
Open Doors samarbetspartners har sedan attacken skedde försett pastor Andrews kyrka med nödhjälp, traumabearbetning och stöd i återuppbyggandet av byn.
”Om ni inte hade stöttat oss vet jag inte hur livet
hade sett ut för de kristna”, säger Andrew.
Din förbön och gåva kan minska effekterna av förövare som Boko Haram och istället ge kristna ledare
som Andrew möjlighet att återbygga förföljda församlingar runt om i världen.
Din gåva behövs och den gör skillnad!
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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Trösta dem
som sörjer

Bankgiro Jul 2009.indd 1

Bankgiro Jul 2009.indd 1

KYRKAN UNDER ATTACK

Flight Mission News jan.indd 4

POSTTIDNING

April 2022

Charity, Martine och Pengdwende har alla
förlorat någon närstående, utsatts för
attacker eller tvingats på flykt på grund
av sin kristna tro. Kyrkan är under attack i
Västafrika och behoven är stora.
Open Doors finns på plats genom
våra lokala samarbetspartners med
traumarådgivning och nödhjälp.
Var med och förändra situationen för
tusentals förföljda kristna i Västafrika.
Tack för din gåva.

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

Swish:

900 30 54

kan traumabearbetning
anordnas för dem som har
överlevt våldsamma attacker

09-12-02 11.14.05

Märk din
gåva:
”Afrika22”

kan en kristen familj
på flykt få tak över
huvudet

För 1 600 kr

Bankgiro:

900-3054

www.open-doors.se/afrika22

09-12-02 11.14.05

kan en kvinna få utbildning, så
att hon genom den får hjälp att
försörja sin familj

För 1 050 kr

2019-01-09 07:55

För 400 kr

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
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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.
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