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LEDARE

Vägen till ett
högre syfte

K

yrkan har sina rötter i Mellanöstern och tar sitt
avstamp i Jerusalem och det heliga landet. Men
den kristna tron spreds snabbt vidare till Syrien, Damaskus och Antiokia, där också förförföljelsen
av kristna tog fart. Att vara i kontakt med dagens kristna i detta område gör att de historiska händelserna
kring den första tidens kristna blir mer levande. Man
kommer också närmare det ofrånkomliga lidandet.
Under det senaste decenniet har vi på nära håll följt
utsattheten hos Mellanösterns kristna. Via media har
vi bevittnat en systematisk utrensning med religiösa
förtecken som tvingat många att fly för sina liv. Men
också hur delar av regionens kristna utsatts för ett
folkmord. Fasansfulla scener har utspelats. Händelser
som fått kristna i andra delar av världen att inse att
förföljelsen är en realitet även i dag.
Mitt i allt detta fascineras jag av motståndskraften
hos det kristna ledarskapet. Fader Tony har arbetat i
södra Syrien i 33 år. Trots elva år av krig och att själv
ha varit kidnappad av islamistiska extremister säger
han: ”Detta är en gyllene epok för detta område. Om
bara en kristen stannar kvar så kommer jag också att
stanna kvar”. Pastor Edward och hans fru Raana besökte Sverige 2015, men fortsätter uthålligt sitt arbete
i Damaskus. Majoriteten av medlemmarna har flytt
landet, men kyrkan är ändå full av människor, inte
minst av intresserade muslimer. Edward säger: ”Herren tillåter kriser i våra liv och erbjuder samtidigt vägen till ett högre syfte.”
Men även ledare som dessa behöver stöd och uppbackning. Open Doors har byggt relationer i Syrien
och Irak i över 30 år. En ortodox biskop i Syrien säger:
”Ni är lungorna genom vilka jag andas under dessa
svåra tider. Er närvaro och era bibliska värderingar
ger oss andligt syre och ert bistånd är ett ekonomiskt
syre som lindrar smärtan och lidandet.”
Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org
FOTO: ADOBE STOCK
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Flykten förde
Ferial närmare
Jesus
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TEMA: HOPP FÖR MELLANÖSTERN

Efter tre år i stridernas Aleppo
bestämde sig Ferial och hennes familj
för att fly från staden. Förändringen
var tuff för Ferial, men efter ett tag
fick hon kontakt med Open Doors
samarbetspartner Center of Hope
som stöttade henne både andligt och
ekonomiskt. Ferial berättar att hjälpen
har fört henne närmare Jesus.

T

rappstegen är många för att komma till översta
våningen i lägenhetshuset där 52-åriga Ferial Jamil Labbad bor tillsammans med sin man Ghandi och deras två barn Anna Maria och Ohannes. Redan
barnens namn säger att det här är en kristen familj. En
muslimsk förälder skulle aldrig välja att ge sina barn
så tydligt bibliska namn.
När kriget i Syrien började 2011 bodde Ferial och
Ghandi i Aleppo. Alla minns hur Aleppo, efter striderna och förstörelsen i Homs, blev den syriska stad som
förekom dagligen i nyhetsrubrikerna på grund av de
intensiva striderna och bombningarna.
– Det flög massor av flygplan över vårt hus och jag var
rädd för dem. Mina barn var små. Vi tog dem ur sina
sängar och gömde oss i badrummet, berättar Ferial.
De bodde i en del av Aleppo som drabbades svårt av
de stridande grupperna, som angrep varandra med granatkastare och missiler.
– Hela vår byggnad var försvagad. Vi befann oss på
övervåningen och väggen sprack mitt itu. Fönstren gick
sönder och det blev en massa skräp i lägenheten. Vi
hade inte något bröd och barnen var hungriga.
TVINGADES LÄMNA SITT HEM
Levnadsförhållandena var fruktansvärda. Under nästan tre månader saknade familjen vatten.
– Vi kunde inte ta ett bad eller duscha eftersom det
inte fanns något vatten. Våra kläder blev smutsiga, säger Ferial.
När Ghandi beskrev situationen för några vänner i
Latakia, knappt 20 mil västerut vid kusten, uppmanade
de honom att åka dit och ordnade ett jobb åt honom.
Ungefär en månad senare var det dags för Ferial och
barnen att komma efter.
– Jag var tvungen att åka dit ensam med barnen. Min
man kunde inte komma tillbaka
på grund av kontrollstationerna. Jag bad till Gud om att han
skulle vara med oss. Vi grät när
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vi lämnade vårt hem, särskilt barnen eftersom de älskade huset. Vi tog bara med oss lite kläder. Vi sa farväl
till grannarna, men tänkte att vi skulle komma tillbaka
snart.
Åtta år har passerat sedan den dagen i maj 2014.
”JAG BÖRJADE TACKA GUD”
Den första perioden i Latakia var svår.
– Jag grät mycket och var väldigt upprörd. Jag grälade med min man. Vår tidigare situation i Aleppo var så
annorlunda, i Latakia hade vi bara ett sovrum och ett
vardagsrum.
Hennes man behövde påminna henne gång på gång
om att de hade kommit till Latakia för att skydda sina
barn från kriget. Hon lugnade ned sig. Inga bomber exploderade, det fanns inte någon risk för krypskyttar på
gatorna, inga jetplan flög över staden och inga extremister hotade dem.
– Jag kände att mina barn var i säkerhet här. Jag började tacka Gud för att vi hade tagit rätt beslut. Barnen
var lugna och de kunde äntligen sova. I Aleppo gjorde de
inte det, de vaknade var tionde minut.
BLEV ANSTÄLLD INOM CENTER OF HOPE
Under den här första svåra tiden i Latakia berättade en
granne för Ferial om Nazarene Church.
– Hon sa att jag skulle gå dit eftersom kyrkan ger stöd
till människor. Jag gick dit och det var verkligen till stor
hjälp.
Hon fortsätter:
– De tog oss under sina vingar både andligt och ekonomiskt. De motiverade mig till att älska Jesus ännu
mer än jag gjort tidigare. Vi kände oss inte övergivna, de
fick oss att känna oss älskade.
Detta förde Ferial mycket närmare Gud.
– De lärde oss att öppna Bibeln, att läsa den, att leva
den. Jag kände mig annorlunda, närmare Jesus sätt att
vara. Gud är levande i oss. Han går med oss, tar hand
om oss, föder oss. Jag hade aldrig tidigare känt mig så
berörd av det.
Men kyrkan fortsatte också att hjälpa till praktiskt.
– De hjälpte oss med hyran, med maten och med barnens behov. Och nu, då den ekonomiska situationen är
dålig, anställde de mig som lärare inom Center of Hope.
Ferial älskar sitt jobb.
– Jag älskar att arbeta så mycket med barn. Jag älskar
att undervisa dem om Jesus och kyrkan. Jag älskar det
här arbetet, eftersom barnen fortfarande kan påverkas
av sina lärare. Jag tackar Gud att Han satte mig i den
här rollen.
Ferial vet att många av Open Doors understödjare har
bidragit till arbetet i Syrien och därmed till att stödja
henne.
– Jag vet inte vad jag ska säga om det. Ni är väldigt
generösa. Jag tackar er. Jag tackar Gud. Han har gett oss
de här gåvorna, Han lämnar oss inte.
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BÖNE-SMS

Be regelbundet
för våra förföljda
syskon i Syrien!

Rapport från
sommaren: 287
nya bönepartners

En gång i veckan skickar vi ut ett aktuellt böneämne. Under hösten 2022 kommer vi att
följa kristna på ett Center of Hope i Syrien.
Skriv upp dig och be för våra syskon!
www.open-doors.se/bonegrupp

Under sommaren besökte Open Doors nio
kristna konferenser. Många var villiga att engagera sig i bön.
– På flera konferenser var responsen långt över
förväntan. Tack till er som varit med och bett
för vårt engagemang på sommarens konferenser, säger Andreas E., ansvarig för kyrkorelationer.
Bland annat ville totalt 287 människor bli
bönepartners. Det uppstod även många samtal
med besökare i alla åldrar.
– Särskilt inspirerande var det att se när ungdomar och unga vuxna som varit ovetande om
förföljelsen eller dess omfattning fick upp ögonen för hur utbredd förföljelsen mot kristna är,
säger Andreas.
Han och övriga representanter för Open
Doors fick då möjligheten att berätta hur organisationen arbetar och hur man kan vara med
och bidra.
Open Doors fanns med på konferenser i bland
annat Skåne, Småland och på Gotland.
– Vi försökte satsa även längre
norrut. I år fick vi inte till det, men
vår förhoppning inför kommande
år är att även finnas på konferenser
i norra Sverige, säger Andreas.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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LARS ADAKTUSSON:

Folkmorden 1915 och
2014 måste erkännas
Politikern Lars Adaktusson (KD) har länge uppmärksammat förföljelsen av kristna
i Mellanöstern. Han menar att det viktigaste för att situationen ska förändras är
att förföljelsen erkänns som ett folkmord.
– Har man inte erkänt att det här handlar om folkmord, ondska, och systematik,
så går det inte att få till åtgärder i dag, säger han.

L

ars Adaktusson har de senaste fyra åren varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Innan dess
var han europaparlamentariker i fyra år. Han har
även en lång karriär som journalist bakom sig.
Som politiker på EU-nivå fick han bland annat igenom en kristdemokratisk resolution som stämplade
IS:s förföljelse av kristna som folkmord. I samband
med arbetet med resolutionen gjorde Lars Adaktusson
ett tiotal resor till området.
– Där fick jag kontakt med kyrkoledare, politiska
företrädare för assyrier/syrianer/kaldéer liksom det
regionala styret i norra Irak.
Lars Adaktusson upplever att det finns ett motstånd
i EU och Sverige mot att det handlar om förföljelse av
just kristna.
– Det finns politiska skäl att jämställa alla typer av
religionsförföljelse. Men utan att nämna att kristna är
den mest utsatta gruppen blir det svårt att arbeta mot
de krafter som ligger bakom förföljelse, säger han.

Lars Adaktusson under en av sina resor till Mellanöstern.
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ISLAMISM FRÄMSTA ORSAK
Under sina resor till Mellanöstern såg Lars Adaktusson hur islamism var den främsta orsaken till förföljelsen, och att det fanns en systematik i förtrycket.
– Det var skakande att se systematiken och ondskan
i handlandet från IS:s sida.
Samtidigt upplevde han att problemet var större
än bara IS.
– Själva förföljelsen och exkluderingen av kristna i
samhället, och att man ser kristna som otrogna, var i
sig inte något nytt. Det handlar om en strukturell förföljelse som har pågått under århundranden.
Han fortsätter:
– Att relativisera det här problemet ser jag som ett
stort historiskt misstag.
VILL SE RELIGIONSFRIHET I AVTALSSKRIVNINGAR
För att få till en förändring menar Lars Adaktusson att
för det första måste förföljelsen erkännas som ett folk-

TEMA: HOPP FÖR MELLANÖSTERN

mord, både det som skedde 2014, och det som skedde
1915. Efter ett erkännande behöver en handlingsplan
med åtgärder tas fram, där bland annat internationella organisationer som EU och FN bör involveras.
– Man behöver hitta redskap folkrättsligt för att
vidta åtgärder mot dem som förföljer kristna, till exempel sanktionssystem, som länder har stöd av FN att
genomföra.
Arbetet kan även ske på bilateral nivå, mellan två
länder. Där skulle till exempel tydliga skrivningar om
religionsfrihet behöva läggas in i avtal om handel och
utvecklingssamarbete. När det gäller utrikespolitiken
tror Lars Adaktusson att Sverige skulle kunna lyfta
fram kritik mot andra länder betydligt oftare.
– Man skulle kunna vara mycket tydligare i avståndstagande. Av annan erfarenhet vet vi att många
av de här länderna är mycket känsliga för kritik av

mänskliga rättigheter. Där har Sverige mycket att leva
upp till.
Vad gör du för framtidsanalys när det gäller situationen för kristna i Syrien och Irak?
– Det är ett dystert perspektiv som ligger framför. Om
vi går tillbaka 20 år så var det här ett någorlunda avgränsat geografiskt problem, nu är det ett globalt problem.
Lars Adaktusson konstaterar att i och med att det är
ett strukturellt problem så går det inte att tänka att
förändringen kommer att ske snabbt. Det kommer att
krävas ett långsiktigt arbete.
– Så jag är tyvärr pessimist, däremot är jag full av
inspiration att jobba vidare. Fler och fler ser omfattningen av problemet och vill jobba för det. Det gör att
det går att öka trycket på politiska företrädare.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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ÅRSRAPPORT: OPEN
18 miljoner
kronor

Om ni inte
hade stöttat oss
vet jag inte hur livet
hade sett ut för de
kristna”

Under 2021 samlade Open Doors Sverige in nästan 18 miljoner
kronor. Pengarna har bland annat gått till utsatta kristna i
Indien, stöd till kristna under coronapandemin och informationssatsningar till kristna i Sverige. Utan din gåva hade det
inte varit möjligt – tack för ditt stöd!

Andrew, pastor i norra Nigeria, vars kyrka
förstördes av Boko Haram. Open Doors
samarbetspartner har stöttat de kristna
med nödhjälp, traumarådgivning och hjälp
i återuppbyggnaden av byn.

Stort tack för er uppmuntran.
Vi vet att Gud är vår far och
när vi behöver någonting, så ber vi
och han svarar oss. Vi har fått uppleva
hans närvaro mitt i de svåraste
omständigheterna.”

TACK!

Sitara, en 21-årig kristen indisk kvinna.
Under coronapademin fick hon matpaket
genom Open Doors samarbetspartners.

2,5 miljoner kristna
fick traumahjälp
Vi fick även möjlighet att stötta genom samtal och träning. Nästan 2,5 miljoner
kristna fick traumahjälp och själavård. Knappt 700 000 fick ledarskaps- och
lärjungaträning och 300 000 fick förföljelseförberedande träning.
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ÅRSRAPPORT

DOORS ARBETE 2021
700 000 kristna
fick bistånd
Det praktiska stödet är en viktig del för att som kristen kunna ta sig igenom vardagen och se hopp, och i vissa fall även
en framtid i sitt land. Nästan 700 000 kristna fick därför någon form av bistånd. Det innebar till exempel nödhjälp, sjukvård och mikrolån.

Ibland, när jag möter
prövningar, tänker
jag: ’Det här är slutet’. Men
så plötsligt känner jag mig
buren. Och då vet jag att
någon ber för mig.”
Azamat, församlingsledare i Centralasien.
Azamat har under flera år stöttats i sin roll som
ledare av Open Doors.

350 000
biblar
Tillsammans har Open Doors-kontoren
runt om i världen kunnat hjälpa miljontals kristna. Bland annat delades drygt 1,3
miljoner kristna böcker ut, varav nästan
350 000 biblar.

Ofta känner ledarna att de ständigt måste stå
till tjänst, men jag hoppas att de känner att de
blir omhändertagna och att någon lyssnar på dem.
Vårt mål med att investera i kristet ledarskap är att
säkra framtiden för kyrkan i Mellanöstern.”
Mourad*, ansvarig för Open Doors arbete i Syrien, Irak och i de palestinska områdena.
Genom samarbetspartners stöttar Open Doors de kristna med bland annat ledarträning.

WWW.OPEN-DOORS.SE
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INFÖR OPEN DOORS DAY 2022

Anne: “Vi är skapade
till gemenskap”
Den 12 november är det dags för Open Doors Day på Conventum i Örebro. På plats
finns bland annat talare från Syrien och Nigeria.
– Höjdpunkterna kommer definitivt vara att vi kan träffa förföljda kristna som tar sig
hit från olika delar av världen, säger Anne S, projektledare för konferensen.
En av årets talare är Favour*, en änka från norra Nigeria.
– Hon lever i ett samhälle där förföljelsen har blivit så
mycket värre senaste åren och det sker mycket våld mot
byar där kristna lever. Särskilt änkor är utsatta eftersom deras sociala skyddsnät är begränsat, berätta Anne.
Under konferensen kommer besökarna även att få
lyssna till pastor George från Syrien (läs mer i artikeln
här intill), samt två talare som kommer att berätta om
hur det är att vara troende i världens farligaste land för
kristna. Utöver det blir det bland annat seminarier, om
till exempel bön, opinionsbildning och resor.
– Det är ett brett utbud, som inte bara kommer att bli
informationsförmedling utan också kommer ge möjlighet till samtal kring att aktivt engagera sig för den förföljda kyrkan, säger Anne.
FACKELTÅG GENOM ÖREBRO
Under eftermiddagen kommer ett fackeltåg att anordnas genom centrala Örebro.
– Det är en manifestation för att göra andra medvetna
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om att det är många miljoner i världen som förföljs för sin kristna
tro, säger Anne.
Annes förhoppning är att konferensen ska bli en uppmuntran
både för kristna i Sverige och för
dem som förföljs för sin tro i andra länder.
– Det är lätt att tänka att vi har
det så bra, och att vi ska bara uppmuntra de talare som kommer hit, och det ska vi också göra.
Men det som är så fascinerande är att också vi får se hur
Gud verkar i det som är så svårt, att Gud öppnar dörrar
när det ser ut att vara som mörkast.
Efter två digitala konferenser under pandemin ser nu
Anne många fördelar med att få mötas på riktigt igen.
– Vi är skapade till gemenskap och vi behöver varandra. Det finns en styrka och välsignelse i det, som det
digitala aldrig kan uppnå.
*Namnet är ändrade av säkerhetsskäl.

TALARE OPEN DOORS DAY

George stannade
kvar i Qamishli

G
Open Doors
Sverige firar
tioårsjubileum
på Conventum
i Örebro hösten
2018.

eorge är pastor i Alliance church i Qamishli,
en ort i nordöstra Syrien. Staden drabbades
hårt när Turkiet gjorde en offensiv in i landet
hösten 2019 och många av pastor Georges församlingsmedlemmar flydde därifrån. Själv valde han
att följa med några som en extra trygghet på resan
– men sedan återvände han till Qamishli.
– Många av dem som flydde var kvinnor och barn,
och det skulle ta 14 timmar att ta sig till Homs. Som
pastor kanske jag skulle kunna hjälpa dem vid militära vägspärrar. De var väldigt rädda, vilket gjorde
att jag valde att åka med dem för att se till att de
hade någonstans att tillfälligt söka skydd, berättade
George i en intervju 2019.
Kyrkan såg sedan till att det fanns mat och förnödenheter för dem som valde att inte fly.
– Som kyrka har vi beslutat att hjälpa dem som
väljer att stanna kvar på alla sätt vi kan. Må Gud
leda oss i den här svåra situationen. Må han beskydda oss från det onda och från allt det som ondskan
för med sig, sa George.
Alliance church i Qamishli är ett av Syriens Center
of Hope. Vill du veta mer om pastor Georges arbete
i nordöstra Syrien? Lyssna till honom
på Open Doors Day.

UR PROGRAMMET:
y 10.00 Möte:
Hemligt kristna – världens farligast land
y 15.00 Möte:
Fördrivna kristna - Mellanöstern
y 18.30 Möte:
Utsatta kristna - Nigeria
Hela konferensprogrammet och talarna
hittar du här: www.open-doors.se/ODDay

VI BEHÖVER VOLONTÄRER
TILL OPEN DOORS DAY!
ANMÄL DIG PÅ VÅR HEMSIDA:
www.open-doors.se/ODDay

WWW.OPEN-DOORS.SE
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Karamles då och nu
– kristna återvänder till sin by
Karamles är ett samhälle ett par mil öster om Mosul i norra Irak, och majoriteten av de 3 000
invånarna är kristna. När IS intog området 2014 valde de flesta att fly till Erbil, huvudstad
i det kurdiska området i Irak. När Karamles ett par år senare befriades var många hus
helt eller delvis förstörsta och samhället var i stort behov av återuppbyggnad. Knappt en
tredjedel av invånarna har i dag återvänt till Karamles.

E

n av de första som återvände 2016 var snickaren Estephan, som snart startade upp sin
verkstad igen. I början arbetade han mycket
ideellt tillsammans med byns präst. Sex år ha gått
sedan dess. Estephan har varit en stor tillgång under återuppbyggnadsprocessen. Hans yrkeskunskap
betyder fortfarande mycket för hela samhället. ”När
jag går igenom svårigheter ber jag Herrens bön. Då
upplever jag kraften som utrustar alla kristna. Jag
känner att vi är förenade och att kristna från hela
världen ber med mig.”

T

illsammans med sin familj flydde Ikram från
Karamles i augusti 2014, när IS närmade sig.
De fick flytta in i ett halvfärdigt köpcentrum i
Erbil. Ikram var tacksam över att ha någonstans att
bo, samtidigt som saknaden efter familjens eget hus i
Karamles var stor. Under hela tiden på flykt sparade
Ikram nycklarna till huset. Tre år senare fick de komma till användning igen – Karamles blev befriat och
Ikram och hennes familj kunde flytta tillbaka. ”Den
första tiden efter att vi återvänt har varit väldigt svår,
men genom Guds hjälp, och kyrkan, har vi kunnat
återvända och bygga upp vår by på nytt”.

N
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är Karamles befriades 2016 var Tereze ett och
ett halvt år gammal. Hon hade själv aldrig
bott i sin familjs hemstad, utan var född i
Erbil. I dag är hon sju år gammal och har återvänt
till Karamles tillsammans med sin mamma, pappa
och lillebror. Men att starta upp livet på nytt igen i
Karamles har inte varit enkelt. ”När vi flydde från
Daesh [IS, reds. anm.] förlorade vi alla våra grödor
och därmed vår försörjning, men jag odlar igen nu
och försöker skaffa en inkomst genom det.” Han
kämpar även med oro för framtiden, även om IS har
tryckts tillbaka.
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UPPDATERING

Jina går som lärling på
en skönhetssalong.

UPPFÖLJNING – JINA OCH APO
I SYRIEN
För tre år sedan berättade vi om Jina i Syrien. Hennes
make hade då varit försvunnen i flera år efter att ha kidnappats av extremister 2013, och Jina kämpade för att få
vardagen att gå ihop tillsammans med sonen Abraham.
Open Doors har nu mött familjen igen.
Jina och Abraham, eller Apo som han kallas, har fortfarande kontakt med Center of Hope i Allianskyrkan i
Aleppo. Genom kyrkan har Jina påbörjat en utbildning
på en skönhetssalong, för att kunna försörja sig själv och
sin son.
Innan Jina påbörjade lärlingsutbildningen talade Gud
till Apo i en dröm, för att uppmuntra henne att börja jobba.
– En morgon sade min son: ”Mamma, jag såg Jesus”,
säger Jina.
Apo berättade att Jesus hade sagt till honom att vara en
lydig son och att vara duktig i skolan. Apo uppmanade
sin mamma att börja jobba och lovade att lyssna på det
hon sa. Han förändrades verkligen, från att ha varit ett
trotsigt barn som inte ville ta tillrättavisningar. En viktig
bit på vägen enligt Jina var att Apo började idrotta, så han
fick kanalisera sin energi.
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Jina och Apo, år 2019.

Jina är optimistisk inför framtiden.
– Om jag fortsätter på den här vägen så blir min framtid
bra, och mina inkomster kommer att vara bra. Jag tackar
er som har stöttat mig från djupet av mitt hjärta. Jag ber att
Gud ska välsigna er och öppna nya dörrar för er så att ni
kan fortsätta att hjälpa oss i Syrien. Tack Gud att bomberna har slutat falla i Syrien. Men situationen är inte säker
än – levnadsvillkoren har blivit sämre.
Fortsätt gärna att be för Jina, som kämpar med hälsoproblem. Be att hon ska kunna slutföra lärlingsutbildningen.
Be också för Apos skolgång och framtid.
Jinas man och Apos pappa är fortfarande försvunnen.

SKRIV EN RAD: BARN OCH TONÅRINGAR I COLOMBIA

Skriv till barn
och tonåringar
i Colombia

L

idandet bland colombianska barn tar
sig olika uttryck. Somliga kämpar med
rädsla för att röra sig utanför hemmet,
då de riskerar att stöta på kriminella grupper som rekryterar till droghandel eller
prostitution.
Både föräldrar och församling sätter
stort hopp och värde på unga kristna, då
de förväntas bli framtidens ledare. Men de
måste övervinna många svårigheter.
Den långvariga konflikten i landet har
lett till modfälldhet. Fredsöverenskommelsen ledde inte till fred, utan tvärtom så
ökade antalet kriminella grupper som vill
ha makt över olika områden. Men församlingarna i dessa regioner förkunnar fortfarande att namnet Jesus är det som kan
skapa fred.
En annan utmaning för unga är att det
ofta saknas möjlighet att studera eller få
ett arbete. Många arbeten kräver att man
är beredd att pendla långt. Arbetslösheten ökade efter pandemin och försämrade
många människors redan dåliga ekonomi.
Våra unga syskon i Colombia behöver
vårt stöd. Skriv en uppmuntrande hälsning för att visa att du står tillsammans
med dem.

SKRIVANVISNINGAR:
y Vykort och barnteckningar är bäst.
y Skicka gärna med en eller två uppmuntrande bibelverser.
y Visa respekt: Undvik att skriva om personens förflutna eller
välsignelserna i ditt eget land.
y Nämn inte Open Doors i hälsningarna/teckningarna
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 Kritisera inte landets religion eller religiösa extremister, dess
regering, rättssystem eller politiska ledare.
y Det finns en specifik lista med förnamn och åldrar på barnen på
Children’s Center. Mejla till redaktion@od.org för att ta del av den.
y Skriv kortfattat och tydligt på spanska eller enkel engelska.

Skicka din hälsning i ett kuvert senast
den 2 december 2022 till:
Open Doors
Drottninggatan 60, 702 22 Örebro

På vår hemsida hittar du spanska fraser som
du kan använda i ditt brev.
www.open-doors.se/skriv/barn-i-colombia
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WORLD WATCH NYHETER

Så många kristna kvinnor greps
under ett födelsedagsfirande
i den indiska delstaten Uttar
Pradesh den sista juli. Kvinnorna
är misstänkta för att bryta mot
antikonverteringslagar.

KONVERTIT MED PARKINSONS
GRIPEN
IRAN | En iransk kristen konvertit med långt framskriden Parkinsons sjukdom och hans fru har gripits.
Paret dömdes i slutet av 2020 till två respektive åtta
års fängelse, men har tidigare fått höra att de inte
behöver avtjäna sina straff. Den 13 augusti åkte de
till Evinfängelset, i tron att de skulle få hämta konfiskerade ägodelar. I stället blev de arresterade. Än har
ingen förklaring getts till gripandet.
– Det är oerhört oroande att en gammal man med
en mycket svår hälsosituation har blivit arresterad,
säger en talesperson för människorättsorganisationen Article 18.

KRISTNA SÄRSKILT UTSATTA
NORDKOREA | Enligt en nyligen
publicerad rapport löper kristna särskilt stor risk att fängslas i
Nordkorea. Ett vittnesmål från ett
arbetsläger uppger att 50-60 procent av fångarna hade en koppling
till kristna samlingar. Rapporten
konstaterar även att fängelsestraffen ofta var längre för kristna och
att kristna blir ”utsatta för längre
förhör, ofta under tortyr”.

KNIVDÅD MOT KOPTER
EGYPTEN | En kristen man i 70-årsåldern och hans
son attackerades i slutet av juli utanför familjens
spritbutik av en man beväpnad med kniv. Gärningsmannen greps kort senare. Både far och son fördes
till sjukhus med allvarliga skador. Enligt sonen ska
gärningsmannen ha ropat “Allah Akbar” (Gud är stor)
när han angrep butiksägaren. Alkohol anses som något orent av muslimer och de som säljer eller använder det utsätts ibland för hot och våld.
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GE EN GÅVA

WISAM GER
TRAUMAVÅRD
I IRAK

U

nder flera år i mitten på 2010-talet ockuperade IS stora delar av Irak. Islamisternas framfart lämnade djupa sår och
många irakier lider av traumarelaterade symptom. Kristna, som utöver kriget även möter förföljelse för sin tro, utgör inga undantag.
Bland dessa arbetar broder Wisam, en modern
munk i ett kloster strax utanför den kristna staden Qaraqosh. Han är en av de drivande krafterna bakom det traumabehandlingsprogram som
Open Doors samarbetspartner i Irak bedriver.
”Om vi inte hanterar trauman i vårt samhälle,
är framtiden för kristna i Irak mycket mörk”, säger han.
Wisam berättar att han oroades av det han såg
när han arbetade med människor under och efter IS fördrivning.
”När människor inte blir av med den ilska de
bär inom sig leder den till kriser inom familjerna. Man kan ha sömnsvårigheter, missbruka
droger eller bära på självmordstankar, särskilt
bland yngre.”
Tilliten mellan människor, tron på framtiden
och till och med på Gud, rubbades. Men genom
att satsa på traumavård kan omvärlden ge hoppet tillbaka till invånarna i Irak. Open Doors
lokala samarbetspartner fortsätter att vandra
tillsammans med landets kristna befolkning. Nu
finns det tre fungerande traumabehandlingscenter samt en tvåårig utbildning för kristna
själavårdare. Med hjälp av ditt stöd kan Wisam
och andra samarbetspartners bidra till att den
lokala kyrkan får utgöra en hoppets ljuspunkt i
detta krigshärjade land. Tack för din gåva!
Gud välsigne dig,
Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige
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Broder Wisam bor i ett kloster strax
utanför den kristna staden Qaraqosh.

Hjälp kristna
i Mellanöstern
Kristna i Syrien och Irak lever i en ekonomisk kris, kantad av hunger och
fattigdom. Dessutom är extremistiska grupper fortfarande ett hot.
Var med och förmedla hopp!
EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

Swish: 900 30 54

För 400 kronor kan en kristen syrier
få matpaket, vinterkläder och filtar.

Bankgiro: 900-3054

För 530 kronor kan två utsatta
kristna få grundläggande sjukvård.

Märk din gåva: ”Mellanöstern22M”

För 700 kronor kan en kristen
få traumastöd
open-doors.se/Mellanostern22M
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Bli en del av en internationell bönesatsning:
Låt våra syskon i Mellanöstern få veta att vi står tillsammans med dem.
Vårt mål är en miljon bedjare – gå in på vår hemsida och tänd ett
böneljus genom att uppge din bostadsort, och var med och be!

open-doors.se/bevarahoppet

