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Forsøker å

mørkelegge India

Tenk deg at du går gjennom en skog midt på
svarte natten. Det kan være utfordrende. Du
famler deg fram, plutselig snubler du i en sten,
eller får en gren i ansiktet. Du tråkker ned i en
sump og setter foten fast. I din famling framover får du noen blåmerker og skrubbsår. Å gå
gjennom en skog i mørket er svært annerledes
enn i dagslys. Når du så setter på lommelykten, bryter lyset mørket, og hjelper deg å finne
veien uten at du skader deg.
I dette bladet kan du lese hvordan forfølgelsen
sprer seg med foruroligende fart i India. For
få år siden hadde ingen forestilt seg at India,
som er verdens største demokrati, skulle

legge forholdene til rette for så hard behandling av de kristne. Det er vanskelig å forstå at
BJP-partiet som Modi står i spissen for, har
satt seg som mål å fjerne alle kristne innen
2021.
Jesus sier at kirken er verdens lys. Selv om
mørket ser ut til å tetne til i India, så lyser
den indiske kirken sterkere enn noen sinne,
og skjærer gjennom mørket som en lyskaster, og viser vei til et liv i Guds kjærlighet. Jeg
kan ikke understreke sterkt nok viktigheten av
bønn for våre indiske trossøsken, og på den
måten være med på å styrke dem. Slik at lyset
er sterkt nok til å bryte mørket og vise vei.

Jesaja 60, 1-3
Reis deg, bli lys!
For lyset ditt kommer,
Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden,
skodde dekker folkene.
Men over deg går Herren opp,
hans herlighet viser seg over deg.
Folkeslag skal gå mot ditt lys,
konger gå mot din soloppgang.

Morten Askeland
Generalsekretær, Åpne Dører
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Tema - India

Med Gud

i fengsel
Indiske kristne som aktivt sprer evangeliet,
løper en stor risiko. De kan bli overfalt på
gaten eller bli arrestert etter falske beskyldninger. Under den nåværende regjeringen kan
hindu-ekstremister angripe dem og likevel
unngå straff. Sohan* opplevde det. Men Gud
arbeider midt i forfølgelsen, og for Sohan
gjorde både forfølgelsen og fengselsoppholdet ham sterkere i troen. For Gud hadde
en plan for ham i fengselet.
«Noen ganger skulle jeg ønske at de ikke hadde
kausjonert meg ut så raskt. Jeg ønsker at jeg
kunne ha vært lenger i fengsel.»
Ordene kommer fra Sohan. Han er kristen inder
og hører dermed til en minoritet i den folkerike
nasjonen som stort sett er hinduistisk. India blir
kalt «verdens største demokrati», men på tross
av dette opplever den kristne minoriteten stadig flere angrep og større press fra radikale hinduer.
Det var hindu-ekstremister som sto bak angrepet på Sohan og pastoren hans i 2016. Etter at
Sohan ga livet sitt til Jesus, har han assistert
pastoren i tjenesten; han har delt evangeliet og
vitnesbyrdet sitt med alle i landsbyen. En dag
pastoren besøkte landsbyen, ble de angrepet.

«JEG HAR FÅTT ET NYTT LIV.
DET LIVET VIL JEG LEVE FOR
GUD, SELV OM DET FØRER TIL
FORFØLGELSE»

De ble fornærmet og brutalt banket opp, før
politiet til slutt grep inn – og arresterte de to
kristne.
Med hjelp fra Åpne Dører ble Sohan kausjonert
ut fra fengselet etter fire dager. Dette hendte
for to år siden. I dag ser Sohan tilbake på det
som skjedde, og spesielt tiden i fengsel, som
en dyrebar erfaring. Disse fire dagene forandret
livet hans. Men den dagen han og pastoren ble
overfalt, var frykten overveldende.
«Det var et av de mest skremmende øyeblikkene i livet mitt. Vi ble omringet av en mobb av
hindu-ekstremister fra landsbyen vår. Mer enn
35 mennesker sto rundt oss og ropte fornærmelser til oss. Så dro de oss med til samfunnshuset og la oss ned med tvang. Jeg visste ikke
hva vi kunne vente oss.»
Sohan tar en kort pause.
«... jeg trodde vi begge kom til å bli drept.»
Sohan beskriver hva som hendte videre: «Vi
var som bokse-sandsekker. Landsbybeboerne
samlet seg rundt oss og slo og sparket oss
over hele kroppen. De sa vi skulle tilbe hindugudene. Vi nektet. De sparket oss hardere.»
Illustrasjonsbilde
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«NOEN MEDFANGER
FORTALTE HVORDAN DE
HADDE LIDD FOR KRISTUS.
DET TRØSTET MEG. JEG
VAR IKKE DEN ENESTE
SOM LIDER FOR KRISTI
SKYLD»
Sohan og pastoren holdt ut i nesten en time før
landsbybeboerne selv ringte politiet. Like etter
ga de to bibler til politiet og vitnet falskt om at
vi brukte bibler for å omvende folk til kristendommen.
«Jeg vet ikke hvor de fikk biblene fra, men de
tvang oss til å holde dem mens de kom med
sine anklager til politiet,» sa Sohan. «Jeg kjente
meg skikkelig skyldbetynget. Pastoren min tilhørte en annen landsby. Jeg hadde selv invitert
ham hit for å lede en bønnegudstjeneste den
kvelden. Mobben ønsket å drepe ham og hadde
planlagt angrepet.»
Gud viser sin makt i fengselet
Lite visste Sohan at Gud hadde store planer for
ham i fengselet.

I fengselet var det som om Sohan plutselig
hadde fått frihet til å forkynne evangeliet, noe
han aldri kunne ha gjort på utsiden av
fengselsmurene.

«Jeg var sjokkert mens jeg prøvde å be,» sier
Sohan. «Mitt hjerte var tynget av skyld.»
«Etter at jeg ble kastet inn i cellen, kom noen
av de innsatte til meg og spurte hvorfor jeg var
blitt fengslet. Jeg fortalte at jeg var kristen. Jeg
delte hvordan Gud hadde berørt livet mitt, og
forklarte at Han også kunne forandre deres liv.»
I fengselet var det som om Sohan plutselig
hadde fått frihet til å forkynne evangeliet, noe
han aldri kunne ha gjort på utsiden av fengselsmurene. «Jeg forkynte evangeliet og ba for en
innsatt som var syk. Han ble helbredet og kom
til tro på Jesus med det samme.»
Sohans øyne skinner av begeistring når han
forteller hva som skjedde. «Den andre cellekameraten min var en person som led av intens
depresjon. Han ble fengselet etter anklager om
å ha smuglet teak-tre. Han snakket hele tiden
om at han ønsket å ta livet sitt. Jeg ba for ham
og selvmordstankene forlot ham. Han tok også
imot Jesus.»
«Den tredje personen jeg møtte var en ung
mann som var blitt falskt anklaget for å ha voldtatt en kvinne. Han var svært opprørt og motløs. Jeg delte evangeliet med ham og også han
tok imot Jesus der i fengselet. Slik fikk jeg se
Guds veldige makt og befrielse.»

Sohan møtte flere kristne som hadde blitt
falskt anklaget og fengslet. «De hadde blitt brutalt banket opp, på samme måte som meg. De
fortalte om det de hadde lidd for Kristus. Jeg
ble oppmuntret. Jeg var ikke den eneste som
måtte betale en pris for troen på Jesus. Der var
mange brødre og søstre sammen med meg.»
I fengselet ble Sohan fri til å leve for Jesus
«Jeg hadde mange fysiske plager og økonomiske utfordringer før jeg ble kristen. Nå er jeg
fri fra alle disse problemene og har fått et nytt
liv. Det vil jeg leve bare for Ham, selv om det
inkluderer forfølgelse,» sier Sohan bestemt.
Han er takknemlig for Åpne Dører: «Jeg takker
dere for hjelp og støtte. Dere har styrket de forfulgte og vist dem at dere står sammen med
dem.»
Sohan fortsetter å bo i landsbyen blant de
menneskene som angrep ham. Åpne Dører
hjalp både med kausjon og med å slåss mot de
falske anklagene som har blitt reist mot ham.
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Sohan og familien trenger bønnestøtte. Det
gjør også andre kristne i India som er involvert i
å dele evangeliet med sine hinduistiske naboer
og slektninger.
*Navn endret av sikkerhetsgrunner.

Be for
• Sohan og familien hans som fortsatt
bor i landsbyen der de ble forfulgt; be
om at troen deres må styrkes midt i
motstanden.
• Kristne som er aktivt involvert i å dele
evangeliet med mennesker som ikke
kjenner Jesus. De lever i stor fare for å
bli banket opp eller arrestert etter falske anklager.
• Frivillige i Åpne Dører som hjelper
mennesker som Sohan blir også til
tider overvåket av hindu-ekstremister.

www.opendoors.no
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Et fryktløst liv
		i Gud
India har steget til nummer 11 på Åpne Dørers
World Watch List, en betydelig økning som
fører til at millioner av troende lider. Hver dag
blir kristne og kirker angrepet, men likevel
fortsetter menigheten å vokse - midt i forfølgelse og frykt. For å støtte dem holder Åpne
Dører «Stå sterke i stormen»-seminar, der vi
underviser lokale kristne for å styrke troen og
vise dem hvordan de kan møte forfølgelsen.
Ravi er kledd i en enkel, hvit kurta, og det tynne,
hvite håret hans har skill på venstre side. Smilerynkene kommer tydelig fram når han vennlig tar imot oss. «Jaimasih ki beta, kaise ho,»
sier han. Det er hindi og betyr 'Priset være Herren, barn; hvordan har dere det?' Ravi er 65 år
gammel og en av Åpne Dørers lokale partnere
i India. Han organiserer kurs i nordvest-India
som forbereder de troende på forfølgelse. Hver
gang de holder seminar tar han med seg flere
nye kristne; denne gangen har han med seg ti.
Ravi setter seg ned med en kopp te og begynner å snakke: «Jeg har arbeidet tett med Åpne
Dører de siste ti årene. Jeg ble selv berørt da
jeg første gang deltok på et ’Stå sterke i stormen’-seminar om å være forberedt på forfølgelse. Jeg ble så grepet av seminaret at jeg har
fortsatt å være en del av det.»
Frykten for forfølgelse slapp taket
Ravi selv har hele tiden bodd i et fiendtlig samfunn og blitt forfulgt på ulike måter. Han bøyer
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seg frem og deler sin opplevelse: «Det er mer
enn tretti år siden jeg begynte som evangelist.
Siden den gang har jeg møtt motstand utallige
ganger.»
«Jeg har blitt falskt anklaget i lokalavisene for å
forsøke å lokke mennesker til kristendommen.
To ganger har jeg blitt brutalt banket opp, og en
gang kom en gjeng ekstremister for å brenne
ned huset mitt. Da var jeg livredd. Heldigvis lyktes de ikke. De fortsatte å true meg til ikke å forkynne.»
Ravi tar en pause før han fortsetter; stemmen
er kraftigere nå: «En gang, under den første
tiden i tjenesten, ble kona mi og jeg banket ille
opp av ekstremister etter et bønnemøte. De rev

FAKTA
Gjennom modige lokale kristne som
Ravi holder Åpne Dører «Stå sterke i stormen»-seminarer over hele India. Seminarene styrker troen og forbereder de
troende på å møte og utholde forfølgelsen, samt å stå sammen som kristne.
Forfølgelsen i landet har økt voldsomt i
styrke og utbredelse, særlig de tre siste
årene. Kristne i India trenger vår støtte.
Du kan være med gjennom å benytte
vedlagte giro, eller VIPPSE til Åpne Dører.

www.opendoors.no
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det. Undervisningen hjelper en ny generasjon å
vokse opp med visdom i Ordet og mer kjærlighet til Jesus. Disse ungdommene er klare til å
holde ut mye for sin tro.»

«Etter å ha deltatt på kurset
har tenåringene
våre blitt svært
aktive på bønnemøtene.

Idet Ravi avslutter den siste setningen, ringer klokken i hallen. Det er tid for neste time.
Ravi ber oss unnskylde idet han ivrig går tilbake til undervisningen. Han går og setter seg

Disse ungdommene er klare til
å holde ut mye
for sin tro», sier
Ravi.

på stolen sin; hendene skjelver litt idet han tar
på seg de kraftige brillene før han tar frem sin
velbrukte bibel fra tøybagen. Lovsangsgruppen starter timen med en populær hindi-sang:
«Yeshu mera haath na chodega, badi aandhi
aane par, bada toofan aane par...» Det betyr:
'Han vil aldri slippe min hånd, ikke en gang midt
i stormen eller midt i den sterke vinden'.
Navn og bilder er endret av sikkerhetshensyn.

Illustrasjonsbilde

til og med av oss klærne. Jeg følte meg ydmyket og var svært bekymret for min kone... Politiet kom og stanset dem. Jeg ble lettet, men til
min overraskelse truet politiet meg til å avslutte
tjenesten, i stedet for å hjelpe oss. Den dagen
var jeg svært redd.» Ravi tar en ny pause.
«Jeg har ofte vært veldig redd, men hver gang
har Gud hjulpet meg å forstå at jeg ikke trenger
å frykte. Etter noen år har
jeg klart å overvinne frykten for forfølgelse. Jeg har
vært i mange forhør, men
politiet har aldri funnet
nok anklager til å arrestere
meg. Gud har styrket meg
så jeg har kunnet stå fast i
troen og tjenesten.»

seminarene siden de er mest utsatt for forfølgelse. Undervisningen hjelper dem å forstå forfølgelse fra et bibelsk perspektiv,» sier han.
«Foruten å forberede og styrke de troende
åndelig, så får de undervisning om juss og sine
rettigheter etter loven. Kristne blir ofte arrestert
av det lokale politiet, selv når det ikke er satt
fram noen siktelser mot dem. De blir ofte banket opp av hindu-ekstremister uten at det blir
registrert anklager mot
angriperne. Dersom vi
kristne er klar over våre
rettigheter som indiske
borgere, kan vi til en viss
grad kreve beskyttelse.»

MANGE GANGER HAR
JEG VÆRT VELDIG
REDD, MEN VED GUDS
HJELP HAR JEG FORSTÅTT AT JEG IKKE
TRENGER Å VÆRE
BUNDET AV FRYKT.

Forberede nye troende for
et liv i Kristus
I dag leder Ravi en kirke
med 30 familier i sin
landsby, og han fortsetter å forkynne i alle
landsbyene i nærområdet. «Selv i min alder er
jeg i stand til å nå 250–300 mennesker med
Guds Ord i nabolandsbyene. Vi har ikke stort
nok kirkebygg, så vi holder søndags-gudstjenester i et telt.»
Ravi har invitert mer enn 80 mennesker til «Stå
sterke i stormen»-seminar. Han har hjulpet til
med å arrangere slike kurs i forskjellige deler
av India.
«Jeg forsøker å bringe nye konvertitter til
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Unge kristne endrer
India
Ravi er svært begeistret
for endringene han ser
blant de unge i kirken,
etter at de har gjennomført «Stå sterke i stormen»-seminar for ungdom. «Etter å ha deltatt
på kurset har tenåringene våre blitt svært aktive
på bønnemøtene. De har til og med startet et
arbeid for ungdom hver lørdag, der de besøker
landsbyer i nærheten og holder bønnemøter. De
er forsiktige og går fram uten å få for mye oppmerksomhet.»
Evangelisten og pastoren uttrykker sin kjærlighet for tjenesten: «Jeg vil fortsette å holde
disse seminarene så lenge jeg er i stand til

SKRIV TIL MANDA FRA DR KONGO
Vil du oppmuntre en ung mor som ble angrepet
av ektemannen på grunn av sin nye tro?
Manda (29) bor i den nord-østlige delen av den
Demokratiske Republikken Kongo. For en tid
tilbake fikk denne kristne kvinnen store brannskader på kroppen. Ektemannen ble rasende på
grunn av troen hennes, og satte fyr på henne.
Til å begynne med var Mandas ektemann positiv
til hennes bestemmelse om å følge Jesus. Men
tre måneder etter at hun ble døpt, var det noe
som endret seg.

skrive en oppmuntrende hilsen til henne. Husk
også på Manda i bønn.

Hvordan:

• Skriv tydelig med enkelt språk på engelsk.
• Ikke nevn Åpne Dører.
• Unngå omtale av væpnede grupper eller av
myndighetene.
• Legg vekt på trøst og oppmuntring.
• Ikke legg ved penger i brevet.
• Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du
bor i, men ikke hele adressen.
• Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men
ta gjerne med ett eller to bibelvers.

En mai-dag kom han full hjem. Manda satt og
ammet det minste barnet da mannen helte bensin
over dem og tente på. Manda overlevde, men ikke
barnet hennes. Som følge av forferdelige brannsår var Manda innlagt på sykehus i tre måneder.

Sendes til:

Manda fikk ingen støtte fra familien, men menigheten sto sammen med henne. Nå inviterer vi
også deg til å stå sammen med Manda. Du kan

Skrivekampanjen avsluttes 11. juni

Åpne Dører, Tangen 11 4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00 - E-post: norway@od.org

SE MERE PÅ WWW.OPENDOORS.NO

News

Worldwide

WORLD
WATCH
NYHETER
PAKISTAN: Høyesterettsdommer vil 'snart' høre Asia Bibis anke
øyesterettsdommer i Pakistan sier han
«snart» vil avgjøre den kristne kvinnen
Asia Bibi sin skjebne. I 2009 ble hun
dømt, etter anklager om blasfemi. Dommen har
fått oppmerksomhet fra hele verden som følge av
måten Pakistan behandler religiøse minoriteter.
21.april kontaktet høyesterettsdommer
Saqib Nisar advokaten til Asia Bibi, Saif-ulMalook. Han fortalte da at han ville høre kvinnens anke. Det katolske nyhetsbyrået UCAN
rapporterer at Nisar utalte følgende: «Vær klar,
Saif-ul-Malook. Jeg skal snart se på saken og
jeg vil selv lede rettssaken.»
Fembarnsmoren Asia Bibi ble arrestert for
angivelig å ha kommet med nedsettende kommentarer om islams profet, Muhammad, under
en diskusjon med en muslimsk kvinne. Hun
har vært i fengsel siden den gang, og året etter
arrestasjonen ble hun dømt til døden for blasfemi.

Under ankesaken opprettholdt Lahore Høyesterett dødsdommen. Asia Bibi anket videre til
Pakistans Høyesterett. Det er snart to år siden
hun sist var i retten, og da ble saken utsatt på
ubestemt tid. Kun Pakistans Høyesterett kan
endre dødsdommen hennes.

Asia Bibi (Aasiya Noreen)

ARGENTINA: Sekulær ideologi påtvunget kristne skoler
nart vil det bli obligatorisk med omfattende seksualundervisning på statlige
og private skoler i Argentina, inkludert
kristne skoler. Den planlagte seksualundervisningen vil inkludere tema som angår
seksuell orientering og den såkalte kjønnsidentiteten, rapporterer Segundo Enfoque.
I april rapporterte et annet nyhetsmedium,
El Tribuno, at Utdannelsesdepartementet i
Salta anbefalte skoler å unngå offentlig bønn
og deltakelse i kirkelige aktiviteter.
I et annet tilfelle hadde en professor fra
Rosario nasjonale universitet distribuert en
traktat til sine studenter, der «bønn for retten
til abort» var tema. Traktaten inneholdt også et
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blasfemisk bilde av jomfru Maria.
«Vi ser en tendens til å fjerne kristen undervisning fra skoler og å promotere ikke-kristen
(seksual) moral i regionen,» forklarer Rossana Ramirez, forfølgelsesanalytiker ved World
Watch Research.
«I desember 2017 avgjorde Argentinas Høyesterett at undervisning av religion i offentlige
skoler skal forbys. Det har styrket myndighetene til å gå enda lenger og forsøke å avskaffe
all tradisjonell religiøs praksis på skolene.
Dette bryter med foreldrenes rett til å oppdra og
utdanne sine barn i overensstemmelse med sin
tro, og det selvstyret kristne institusjoner tidligere har hatt»

KINA: «Gråsonen» krymper for de kristne
inas kristne er kanskje ikke så overrasket over regjeringens nye avgjørelse om
tettere kontroll av religiøse affærer, inkludert forbud mot bibelsalg på nett. Men de er usikre på hva som blir det neste steget i utviklingen.
Etter kunngjøringen i april om at bibler ikke
lenger skulle være tilgjengelige på nett, har store
nettsteder avsluttet bibelsalget. Det katolske nettstedet UCAN rapporterte at «bøker om kristendom også har blitt blokkert og enkelte butikkers
forretnings-lisens har blitt kansellert». Ifølge brukere av sosiale medier, rapporteres det at nettsiden stanset salg av bibler så tidlig som 30. mars.
New York Times rapporterer at viktige bøker
for de andre store religionene, som Koranen og
buddhistiske sutraer, fremdeles er tilgjengelige
via nett i Kina.

Forbudet mot nettsalg overrasker ikke Thomas Muller, Asia-analytiker for Åpne Dører:
«Dette forbudet har eksistert i årevis, men
er ikke blitt håndhevet før nylig. Det virker som
om myndighetene nå har trappet opp sin innsats i denne saken. Det er imidlertid fremdeles
uklart hvor stor prosent av bibler som har blitt
solgt på nett eller via app'er.»
Det er hovedsakelig den yngre generasjonen
som bruker online ressurser, som for eksempel
Bibel app'er. Forbudet vil derfor ramme de unge
hardest.
Bibelen er fremdeles fritt tilgjengelig i
bokhandler tilknyttet kirker som tilhører den
stats-godkjente Tre Selv-kirken. Det rapporteres
at de har installert kameraer for overvåkning.

CUBA: Ny leder er ikke en reformator
april trakk Raúl Castro seg som president. I
2006 overtok han som Cubas president etter
broren Fidel Castro. Dermed er det nå slutt på
flere tiår med Castro-familien som øverste maktfaktor i landet. Castros etterfølger er tidligere visepresident Miguel Díaz-Canel. Han har tatt på seg
en historisk lederrolle ved å bli den første presidenten utenfor Castro-klanen som leder regjeringen.
«Observatory of Religious Freedom» i
Latin-Amerika har intervjuet religiøse ledere, politiske dissidenter og menneskerettsaktivister i forbindelse med maktskiftet. Disse forventer ikke
store endringer angående religiøse rettigheter:
«Díaz-Canel har offentlig erklært at han ikke er
noen reformator og at han vil forsvare revolusjonens idealer,» sier rapporten.
I løpet av de seks tiårene som Castro-familien har styrt øya, har kirken lidd mye på grunn av
undertrykkelse og forfølgelse. Kirkelige aktiviteter

blir totalt kontrollert av regjeringen, og offentlige evangeliseringsmøter er ikke tillatt. Prester,
pastorer og andre kristne blir ofte trakassert og
noen ganger fengslet. En rekke episoder involverer psykisk og mental mishandling, i tillegg til
angrep på pastorers hjem.
Mange cubanske kirker har også måttet ventet i mer enn to tiår på juridisk tillatelse til offisielt
å eksistere. Dette har ført til at flere menigheter
har blitt tvunget til å møtes ulovlig, noe som gjør
dem sårbare for konfiskering og ødeleggelse av
møtelokalene.

Miguel Díaz-Canel og Raúl Castro

www.opendoors.no
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bilantar i aprilnTakk til to 80-ålsersoveju
to 80-årsjubila
r dagene som ligger foran, til

Hjemmefronten

s velsigne
Gratulerer med dagen og Gud
tne!
til Åpne Dører og forfulgte kris
ve
sga
leum
ter som gav sin jubi

TAKK!
På vegne av Åpne Dører og forfulgte kristne som får hjelp
gjennom dette arbeidet, vil vi takke Siri og Åsmund Heggheim
for stort engasjement, både i bønn og med gaver.

Guds rike

Takk også til deg som les dette, og som er ein del av arbeidet med ditt bidrag – bønn eller praktiske gaver.

på dei mørkaste stadane på jorda
– Våre brødre og systre som lid skal veta at dei
ikkje er aleine, og då er det viktig at me står
saman med dei både i bønn og med pengar,
seier Siri og Åsmund Heggheim. Dei er to av
Åpne Dører sine støttespelarar.
På spørsmål om kvifor dei vel å støtte Åpne
Dører sitt arbeid, svarer dei:
Arbeidet som organsiasjonen driv med er så
viktig. Det å hjelpa våre kristne systre og brødre
som lir for Jesu namn skuld, når me sjølv har så
stor fridom i eige land, kjennest som ein sjølvfølge, og er veldig riktig i forhold til kva Bibelen
seier: «Kom i hug dei som er i fengsel, som om
de var fangar saman med dei. Og tenk på dei
som vert pinte og plaga; de har då ein lekam,
de òg» (Hebr. 13:3).
Kva engasjerer dykk?
Det engasjerer å lesa historiane om urettferda

Takknemlig
for arv!
Takk for arv fra søster som er ferdig
med løpet her, og nå er hjemme hos
Herren.
Midlene vil være med på å bygge
Guds rike på de mørkeste stedene
på jorden.
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Åpne Dører Norge

NB!
Dersom du ønsker å gi din
fødselsdagsgave, bryllupsgave
eller lignende, ta kontakt med
oss, så kan vi sende deg informasjonsfilm som kan vises til
gjestene dine, eller annet materiell som forteller om arbeidet.
Det er også mulig å opprette en
egen giverside på Facebook.

som dei forfulgte kristne vert utsette for, og å
lesa dei oppmuntrande historiane om kva Åpne
Dører gjer for desse. Ein kan kjenna seg sint,
nedtrykt og somme gonger overvelda av det
ein les om den lidande kyrkje i bladet, men så er
det så godt at det finnest nokon som gjer noko
for å hjelpa dei som lid. Og det gjer at ein også
sjølv vil gjera kva ein kan for å hjelpa, nemleg å
gje pengar, og å be.
Er det ei historie eller møte med den forfylgde
kyrkja som har betydd noko særskilt for dykk?
Ja. Eit møte med ein flokk menneske i eit land
som låg høgt på WWL, for mange år sidan.
Desse fekk biblar av eit team Siri var ein del av.
Dette møtet gjorde inntrykk, og det heile måtte
foregå i all hemmelegheit. Det kjendes svært
meiningsfullt å gi biblar til dei som verkeleg
trong dei.

GJEST FRA
PAKISTAN

Hva vil de seie til andre som vurderer å bli
med på å gje?
Det å gje til Åpne Dører er ei svært god investering. Å bidra til å bringa hjelp til dei som verkeleg treng det, både for å bevara dei i trua, og
for å oppmuntra dei i trengslene, er etter Guds
hjarte og så enormt viktig. Våre brødre og
systre som lid skal veta at dei ikkje er åleine, og
då er det viktig at me står saman med dei både
i bønn og med pengar.
Hva betyr bladet vårt for dykk?
Det er ein augeopnar i forhold til kva folk må
ofra enkelte stadar i verda for å fylgja Jesus.
Det er både trusstyrkande og utfordrande lesning, og det å møta enkeltpersonar sine forteljingar er både rørande og engasjerer til bønn.
Bladet er svært viktig for Åpne Dører sitt arbeid.
Det gir oss innsikt i kva hjelp dei forfylgde får,
og hjelper oss til å hugsa på dei som lir.
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Forfulg

Bergen 14. - 16. sept 2018

SETT AV HELGEN!
En inspirerende møteplass for alle som er engasjert for
forfulgte kristne. Det blir et variert og spennende program
med seminarer, internasjonale og nasjonale gjester.
www.opendoors.no
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Møtekalender juni 2018
02/06

18.00

Husmøte Holmestrand

03/06

11.00

Delk Skien

03/06

19.00

Ulset Misjonssenter

03/06

11.00

Hægland Frikirke

05/06

19.00

Sylteosen bedehus

10/06

11.00

Sion, Ellingsøy

10/06

11.00

Ålgård Baptistkirke

13/06

19.30

Husgruppe Nærbø

13/06

19.30

Tanager bedehus, Betania

14/06

19.00

Åraksbø grendehus, Bykle

17/06

11.00

Verningen bedehus

«Stå sterke i stormen-seminarene
hjelper en ny generasjon å reise
seg, med visdom fra Guds Ord og
kjærlighet til Jesus.»
- Pastor Ravi,

en av Åpne Dørers medarbeidere i
India, som forbereder troende på å
møte forfølgelse gjennom «Stå sterke
i stormen» - seminarer

STØTT DE
KRISTNE I INDIA
BANKOVERFØRING: 3060 07 70000

Skriv 'Der behovet er størst' i kommentarfeltet. For skattefradrag, skriv også fødselsnummer

GI ONLINE PÅ: WWW.OPENDOORS.NO

Støtt Åpne Dørers verdensvide arbeid for forfulgte kristne
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