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Åpne Dørers målsetting er å styrke og utruste kristne brødre
og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av
sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med
på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen littera
tur, støtte kristen
mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile
land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg
med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og
be for dem.
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We are family
Leder

Jesus er i sannhet Kongenes Konge,
samtidig omtaler han seg selv som Evig
Far, som elsker sine barn med en uendelig
kjærlighet. Han ser den enkelte, og han
«…lar sitt øye gå utover hele jorden for å
mektig støtte dem som har hjertet sitt
helt med Ham.» Han omtaler de troende
som søsken. Han ER kjærlighet. Han har
dannet seg en familie. Tenk om vi kunne
forstå mer av dybdene i dette, slik at vi i
vårt hjerte forstår at vi faktisk ER søsken,
og hører sammen.
En av våre brødre, pastor Ouseph fra
Damaskus, forteller: «Når jeg legger mine
barn for kvelden, så stiller jeg meg selv
spørsmålet: Hva skjer i natt? Vil mine
fine småjenter våkne opp til en ny dag i
morgen?»
Jeg har forberedt dem: «Dersom en
bombe eksploderer, så vil du se mye blod,
og det kan gjøre vondt en liten stund. Men
dersom vi dør, så lukker vi øynene våre her,
og åpner dem i himmelen.»
Nå hører vi på ny om bombing og
lidelse i Syria. Uro i Irak der situasjonen i
de kurdiske områdene hvor mange kristne
har søkt tilflukt, er usikker. Trusler og drap
på kristne i Egypt, og økt forfølgelse mange steder. Vi kan bli handlingslammet og
fristet til å «skru av», forståelig nok. Men

midt i dette mørket lever vår familie som
Guds ambassadører.
Pastor Edward i Damaskus sier: «Nå
er det tid for å virkelig være kirke. Hvem
andre kan gi håp og fred inn i slike desperate situasjoner, enn vår Herre? Vi opplever
at dette er tiden for Guds menighet til å
strekke seg ut og hjelpe mennesker til
Jesus og finne fred og tilflukt hos Ham.»
Slaget om Midtøsten er ikke tapt. Overskriften jeg valgte; er «We are family». Vi
hører sammen og bryr oss om hverandre,
på alle måter. Vi må ta vår plass og stå
sammen med vår familie i Irak og Syria,
og strekke ut en hjelpende hånd i bønn,
men også praktisk. I dette bladet kan du
bli oppdatert på «Håp for Midtøsten»-kampanjen, Åpne Dørers 7 års-satsing for
gjenoppbygging av det kristne samfunnet
i Irak og Syria.
Og framfor alt, la oss søke å kjenne Gud
og ha rett perspektiv på livet:
«…men dersom vi dør, så lukker vi øynene
våre her, og åpner dem i himmelen.»

Linda Askeland | Informasjonsleder

www.opendoors.no
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Tema - Bistand til Syria

«VI OVERLEVER PÅ
MATRASJONENE
VI FÅR FRA
DERE;
DE KOM I
RETTE TID»
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HJELP
RETT

TIL RETT TID

I krigsherjede land
som Irak og Syria
blir både mennesker og bygninger
rasert. Da trengs
det rett hjelp til rett
tid. Noen steder har
nødhjelp førsteprioritet, fordi det handler om å overleve.
Andre steder trengs
det lån til å starte
opp forretningsforetak, for å gi framtid
og håp i landet. Åpne
Dører er til stede i de
ulike fasene og hjelper
forfulgte kristne på ulike måter. Vi styrker og
utruster dem, så de kan
bringe lys og håp til mennesker rundt seg.
Krigen i Syria har rast
i syv år, og den er ikke over.
Men på tross av dette, vender mennesker tilbake - ikke
på grunn av høyt sikkerhetsnivå
eller utviklingen i landet, men
fordi alternativene ofte er verre. De
vender tilbake til ødelagte hus, inflasjon og begrensede arbeidsmuligheter. Åpne Dørers samarbeid med lokale

kirker spiller en avgjørende rolle for en vellykket hjemkomst og mulighet for en framtid for
kristne syrere.
Livet i Aleppo i dag
Før krigen bodde Samer i en landsby på landet
mellom Aleppo og Idlib. Der var han ansatt på en
bensinstasjon.
«De militante omringet landsbyen vår, og vi
følte oss ikke trygge. Jeg har to døtre som jeg var
svært bekymret for. Ryktene om hvordan de militante trengte inn i landsbyene, voldtok og drepte,
var skremmende.»
Samer og familien flyktet til Aleppo og bodde
der en kort tid i fred, til krigen også nådde den
byen. «Bevæpnede menn omringet nabolaget og
deretter ble hele Aleppo beleiret. Det var en vond
tid»
I dag er byen kontrollert av den syriske regjeringen, og sikkerhetssituasjonen er blitt bedre. «Nå
arbeider jeg på en bensinstasjon. Månedslønnen
er lav, rundt 470 NOK, og halvparten går til å betale
husleie,» forklarer Samer.
«Jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan, men prisene stiger. Jeg føler det som om hendene mine er
avkuttet; de er maktesløse i forhold til situasjonen
vi er i. Jeg forsikrer dere at ingen familie i Aleppo
kan leve, brødfø og oppdra sine barn uten hjelp.
Jeg ønsker derfor personlig å takke dere for matrasjonene vi mottar. Den vedvarende hjelpen fra dere
gjør at vi kan bli boende her. Den gir oss håp til å
fortsette livet sammen med familiene våre i vårt
kjære land. Mange takk!»
www.opendoors.no
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Tema - Bistand til Syria
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1p

Gjennom Samer og Kafa får vi et møte
med to av de rundt 17.000 familiene som
Åpne Dører hver måned støtter gjennom
lokale kirker og partnere i Syria. Hjelpen
varierer i størrelse alt etter behov. Noen
mottar mat og hygieneartikler, mens andre
også får subsidier, medisiner eller medisinsk hjelp. Områdene vi dekker i Syria
er: Aleppo, Qamishly, Hasakah, Malikiyah,
Afrin, Latakia, Tartous, Wadi Al Nasara
(den såkalt kristne dalen), Mashta Al Helou
Homs, Hama, Bloudan, Maaloula, Damaskus, Suwayda og Daraa.

Gr

1/
2

«Å miste mannen min og se barna mine
vokse opp som farløse, er svært vanskelig.
Jeg takker Gud for at jeg nå bor sammen
med min 70 år gamle svigerfar. Vi overlever på matrasjonene vi får fra dere; de kom
i rette tid. Takk for at dere hjelper oss, og
takk Gud for at vi fremdeles har kristne
brødre og søstre rundt om i verden som
står sammen med oss.»

kg
.

Forskjellig hjelp til forskjellige mennesker
Kafa er også avhengig av matdistribusjonen til en av Åpne Dørers samarbeids-kirker. For tre år siden ble ektemannen
hennes kidnappet på reise med en venn i
Syria. Kidnapperne krevde løsepenger for
de to mennene. Det ble betalt rundt 31.000
NOK i løsepenger, men mennene forble
bortført. De har vært savnet siden, uten noe
tegn på hvor de befinner seg eller hvordan
de har det. I dag bor Kafa i Aleppo sammen
med sine to barn og sin eldre svigerfar.
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Dette er et eksempel på en matkasse vi tilbyr
til våre partnere i Aleppo.

www.opendoors.no
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Tema - Portrett fra Homs

Håpet lever i Homs

BE
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•

Takk Gud for fader Athanasios og hans trofasthet.
Be om fortsatt beskyttelse
for ham og hans familie.

•

Be om Guds velsignelse
over kirkens virksomhet
og prosjekter. Be om at
menighetens vitnesbyrd
som et senter for håp, må
dra mennesker til Gud,
som er «håpets Gud».

I Homs, en av Syrias mest utbombede byer, sprer
presten Athanasios lys og håp midt i mørket. Kirken hans har blitt et senter for sysselsetting,
overlevelse og håp for byen. Åpne Dørers medarbeider Matthew* og en kollega besøkte ham. Her
er hans historie:
Det er mørkt, men den fristende duften av mat
fyller trappeoppgangen til leiligheten der fader
Athanasios (37) bor. Alle de andre leilighetene
i bygningen ligger i mørke, med vinduer uten
glass og ødelagte dører som i lang tid har stått
uåpnet.
Vi befinner oss i Homs, tidligere en livlig by.
I dag er store deler av byen i ruiner etter flere år
med krig. Homs ble tidlig delt under den syriske
krigen. Flere områder av byen ble bombet i
månedsvis, og hele nabolag er rasert. Likevel har
håpet klart å overleve her.
Athanasios sitt hus er en av svært få bygninger i området der det fremdeles er mulig å bo. Det
lyser opp i den mørke kvelden. Da fader Athanasios åpner døren for å ønske oss velkommen,
spres lyset enda mer. Han er prest i den greskortodokse kirken, men trygt hjemme hos seg selv
tar han av seg presteklærne og ikler seg en vanlig hvit skjorte. Konen hans er fremdeles travel på
kjøkkenet med de siste forberedelsene til aftensmåltidet. Deres to år gamle datter med nydelige
mørke krøller leker rundt dem. Den eldste av sønnene i huset praktiserer litt engelsk med meg og
kollegaen min.
Risikerte livet for å tjene
Å besøke Homs er en surrealistisk opplevelse.
Krigen har endret byen dramatisk. En gang var
den hjem for mer enn én million mennesker.
Noen deler av byen er nærmest uberørt, men
store deler av den er totalt ødelagt. Hele nabolag
er avfolket.
«Vi blir,» sier Athanasios. Et enkelt utsagn som
innebærer så mye; både lidelse, fortvilelse og mot,
men fremfor alt tro og kjærlighet til sitt folk. «Vi
har kun reist bort i tre dager, de dagene da ingen
kunne være her. Situasjonen var forferdelig.»
Kona Lara serverer aftensmåltidet. Fatene
blir stadig fylt på. Syrisk gjestfrihet betyr at du
behandler dine gjester som kongelige.
Presten har forblitt trofast i sin tjeneste for
menneskene i Homs, også da kampene daglig stod omtalt i avisoverskrifter over hele verden. Som da den 75 år gamle nederlandske
Jesuitt-presten Frans van der Lugt ble drept av

islamister for fire år siden, like før byen ble tatt tilbake av den syriske hæren. «Han var svært viktig for meg og for mange andre,» sier Athanasios.
I hans egen kirke har sju medlemmer blitt
drept og fire er kidnappet. Kirkemedlemmer forteller hvordan fader Athanasios var den første
som besøkte dem i sorgen og fortvilelsen. «Situasjonen var forferdelig på den tiden. Det var
snikskyttere over alt. Athanasios måtte bokstavelig talt løpe for livet for å besøke oss, men han
kom. Det vil vi aldri glemme,» forteller en kvinne
fra kirken, som opplevde at faren ble kidnappet.
Resultater av et langvarig partnerskap
Athanasios ønsker å se byen sin, og spesielt det
kristne samfunnet, blomstre på nytt. Åpne Dører
står sammen med ham i dette håpet. Han arbeider hardt for å gjøre byen levende igjen slik at
folk kan ha en fremtid der. Kirken har for mange
blitt et håpets senter, både gjennom matutdeling,
tilbud om kirkelige aktiviteter og sysselsetting.
Athanasios guidet oss gjennom en fabrikk
med 21 ansatte som lager innmat til madrasser og møbler. Vi fikk også besøke en skredderbedrift med 16 ansatte som har spesialisert seg
på å lage presteklær. Begge disse bedriftene gir
håp på en svært praktisk måte. De er så vellykkede at Athanasios har vært i stand til å investere fortjenesten i et tredje inntektsbringende
prosjekt – en liten gullsmedbutikk der det også
selges kosmetikk.

«DET VAR SNIKSKYTTERE
OVER ALT. ATHANASIOS MÅTTE
BOKSTAVELIG TALT LØPE FOR LIVET
FOR Å BESØKE OSS, MEN HAN
KOM. DET VIL VI ALDRI GLEMME»
«Vi setter i gang, og ser at også andre ønsker
å investere. Nå mottar vi støtte fra UNPD fordi de
har sett at våre investeringer i inntektsskapende
prosjekt har vært vellykket, nå ønsker også de å
investere,» sier han med et smil. «Jeg er så takknemlig for at Åpne Dører har støttet oss helt fra
starten.»
Mange av innbyggerne har ennå ikke vendt
tilbake til den en gang så livlige byen. Men det
er tegn til håp i Homs. Takk Gud for menn som
fader Athanasios som blir værende, og som oppfyller drømmer. I Homs' mørke og blant innbyggere som har mistet så mye, til og med sine
kjære, utgjør han en forskjell.
*Navn endret av sikkerhetsgrunner.
www.opendoors.no
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Tema - Mikrolån i Irak

MIKROKREDITT
GIR
IRAKISKE
FAMILIER
VERDIGHET
OG ET
LEVEBRØD
Hva har kyr, sauer og fisk
å gjøre med den forfulgte
kirke? Og hva har disse
dyrene å gjøre med deg? De
er del av et levebrødsprosjekt
for kristne i landsbyer i NordIrak, finansiert gjennom
mikrokreditt og av gaver fra
støttespillere i Åpne Dører.
Med relativt små lån kan folk
få en inntekt i Irak. Fader Gorges hilser på vegne av alle de
takknemlige familiene som
takket være disse midlene
fortsatt kan bo i Nord-Irak.
Hjelp enda flere irakiske
kristne til å få et mikrolån.
Se hvordan du kan støtte via
Åpne Dører på side 16.
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#1
«Det er bare fire måneder siden
vi startet opp,» sier Aduard (45),
og ser stolt utover saueflokken
sin.
Han bor i den lille landsbyen Dashqotan, og er far til tre
sønner og to døtre. Aduard var
tidligere bonde, men trengte en
ny inntektskilde fordi regjeringen i lengre tid ikke betalte for
avlingene han og andre bønder
solgte til styresmaktene. Ved
hjelp av mikrokreditt kunne
Aduard først kjøpe 25 sauer og
geiter, og når er antallet økt til
35.
«Inntekten fra salget av
melk har gjort det mulig for
oss å kjøpe mat og betale våre
utgifter. Dette prosjektet er
nok til å dekke alle familiens
behov,» sier Aduard. «Dere har
ikke bare gitt oss et lån; men
også håp og trygghet for fremtiden.»

#2
I Karanjoo kunne brødrene Salman og Sargon kjøpe en drektig
ku og en kalv. I denne landsbyen bor det bare omkring 20
familier, og alle innbyggerne er
avhengige av jordbruk.
«Vi har nok melk både til
oss selv, og for salg. I tillegg
lager vi yoghurt til vår egen
husholdning, samt at vi deler ut
gratis til andre familier i landsbyen. Gjennom denne gården
støtter vi fire familier! Dersom
det går etter planen, vil denne
kua snart produsere nok melk
både til å øke salget og produksjonen av yoghurt.»

#3
«Rundt 80% av mikrokredittprosjektene lykkes,» sier
Nabeel, en av våre lokale partnere i Nord-Irak. «De betaler
tilbake i tide og pengene kan
benyttes til nye prosjekt.»
«Vi er nøye når vi velger
ut kandidater,» forklarer fader
Gorges, som er med i komiteen
som har tilsyn med mikrokreditt-prosjektene. «Vi ønsker
å forsikre oss om at prosjektene har en god mulighet til å
lykkes; vi må kunne stole på
personen og hans eller hennes planer. Alle involverte er
kristne, og de kommer fra ulike
kirkesamfunn.» Gorges og
komiteen har i dag ansvar for
22 prosjekt.

#4
Mikrolån handler ikke bare om
dyr. I august 2017 kunne Ivan
fra Aian Bagra kjøpe en rød
Messey Ferguson 290-traktor
med et lån på 7000 amerikanske dollar.
«Jeg har et landområde på
33 donum (rundt åtte hektar),
i tillegg leier jeg 70 donum.
Denne traktoren betyr en
stor forskjell for meg. Tidligere måtte jeg betale noen for
å pløye og arbeide på åkeren
min. Det kostet rundt 1000 dollar hvert år, og jeg var avhengig
av andres tilgjengelighet. Nå
kan jeg gjøre det samme arbeidet selv.»

#5
Mellom høye fjell, dype daler
og en skog av trær viser Milad
oss fiskeoppdrettet han har
sammen med broren Mazen i
landsbyen Bebozai.
«Vi har mange frukttrær, men de har ikke gitt oss
inntekt de siste årene,» forklarer han. «Så hørte vi om
fiskeoppdrett av noen venner.
Vi undersøkte litt, og søkte et
mikrokreditt-prosjekt.»
I dammen er det rundt 1000
små fisk på størrelse med en lillefinger. «Vi forer dem, og etter
rundt et halvt år er de store nok
til at vi kan selge dem. Gjennomsnittsvekten for fisken er
på mellom 2,5 og 3 kg; noen blir
så store som 5 kg.»
www.opendoors.no
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Tema - Håp for Midtøsten

NEW YORK
FRA IRAK TIL

I desember kunne unge Noeh fra Irak stolt overlevere mer enn 800.000 underskrifter fra hele
verden til FN i New York.
Åpne Dører hadde tre hovedpunkt i oppropet
'Håp for Midtøsten': De kristne i Irak og Syria –
sammen med andre religiøse og etniske minoriteter – må sikres:
• samme rettigheter og likeverdig
statsborgerskap
• verdige levevilkår
• en tydelig rolle i forsoningsarbeidet og
gjenoppbyggingen av samfunnet

Oppropet ble støttet og underskrevet av 808.172
mennesker fra 143 land over hele verden.
Fra 8.-12. desember 2017 ble underskriftene
overlevert til De Forente Nasjoner av Noeh, en
12 år gammel gutt fra Irak. Han deltok i en rekke
høytidelige møter sammen med sin far og fader
Behnam, en irakisk kirkeleder.
Noeh hadde med en gave til New York; en
pose med klinkekuler som han selv hadde gravd
ut fra de nedbrente ruinene av det som en gang
var hjemmet hans. Glasskulene var dekket av
12
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støv og misdannet av intensiteten i brannen.
Han gav en glasskule til hver av FN-representantene han møtte.
De ble synlig berørt av dette. Disse dagene
gikk konfliktene i Midtøsten fra å være politikk
til å få et ansikt. Kyoko Shiotani, kontorsjefen
for visegeneralsekretæren, sa: «Dette er antakelig den mest verdifulle julegaven jeg får i år, fordi
den kommer fra ditt hjerte og ditt hjem»
Hvor er vi nå?
'Håp for Midtøsten' er en pågående prosess med
påvirkning over tid, og det er fortsatt litt tidlig å
si noe om konsekvensene av møtene i New York.
Men våre bønner og vårt arbeid bærer frukt, og vi
kan allerede nå rapportere noe spennende:
Nå i januar kunngjorde FN's Utviklingsprogram og USAID at 55 millioner USD skulle gå
direkte til hjelp for kristne i Irak som gjenoppbygger sine liv etter IS. Dette er viktig siden vi
vet at kristne i Irak har blitt forskjellsbehandlet,
og ikke mottatt sin andel av internasjonal nødhjelp. Lokale kirkelederne og kristne nettverk er
en livline for kristne på flukt, men ble avskåret
fra den store potten med internasjonal nødhjelp.
Det er en stor fordel å arbeide med kirkeledere

Noeh (12) fra Irak besøkte FN.

som fader Behnam og kristne organisasjoner i
området. De har ofte vært de første til å gi humanitær hjelp, godt hjulpet av sine nettverk og sin
tilstedeværelse i konfliktområdene. Men det viktigste er trolig at de allerede har opparbeidet tillit
og troverdighet i sine lokalsamfunn.
Bygger for fremtiden
Men kirken ønsker også å sikre fremtidens rammeverk; ikke bare møte de akutte behovene for
gjenoppbygging. Det burde være sikkerhetsgarantier for de kristne i Irak. Fader Behnam uttrykker det på denne måten: «Hvilken nytte er det i å
gjenoppbygge samfunnet dersom vi ikke kan være
trygge og ha garanti for sikkerheten?»
Takket være overleveringen av oppropet vårt,
har vi etablert sterke relasjoner med en rekke senior-personale i FN og i ulike nasjonale regjeringer.
Dette er bare begynnelsen.
Oppmuntringens gave
De kollektive bønnene og mobiliseringen av stemmene i den globale kirken har ikke bare gjort inntrykk på FN-tjenestemenn og regjeringer. Det
faktum at så mange mennesker signerte et opprop
på deres vegne, har gjort sterkt inntrykk på Noeh

og fader Behnam.
«Vi er overveldet over at våre trossøsken i hele
verden gir sin støtte til kristne i Irak og Syria,» sier
fader Behnam. «Som irakiske kristne takker vi alle
våre brødre og søstre som tenker på oss og ber for
oss. Vi takker alle som fører vår sak og som støtter oss materielt, slik at vi fortsatt kan bli værende
i Irak.»
«For oss har disse tre og et halvt årene vært et
stort mirakel. Vi har oppdaget at kirken i hele verden står sammen med oss.»
Da Noeh var i USA, fortalte han om landsbyene
og hjemmene til de kristne på Ninive-sletten. «Jeg
forsøkte å få hjelp til å gjenoppbygge hjemmene
og selvsagt også vårt eget hus. Det var stort å få
besøke Det hvite hus. Der sa de: 'Dra hjem Noeh –
det du ber om, er på vei.' Det gjorde meg veldig lykkelig. Jeg takker Gud for at de vil hjelpe oss med
gjenoppbyggingen.»
«Jeg ga tre store klinkekuler til visepresident
Pence. Han sa: 'Når hjemmet ditt er restaurert, vil
jeg komme på besøk og gi tilbake disse klinkekulene'.»
Noeh og de andre vendte tilbake til sine hjem
i Irak, takknemlige og oppmuntret av alt de hadde
opplevd. Det hadde mye å fortelle til de hjemme.
www.opendoors.no
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Tema - Forfulgte kvinner

STORT ENGASJEMENT FOR

FORFULGTE KVINNER
Mars er måneden for et spesielt fokus på kvinner. Den internasjonale kvinnedagen blir markert verden over. Så også i Åpne Dører Kvinner
/ Women 2 Women med deltagelse i 8. mars-tog
i Oslo, Trondheim, Bergen og Kongsvinger. Både
kvinner og menn med hjerte og engasjement
for våre forfulgte søstre, gikk ut på gatene under
banneret: Trosfrihet for verdens kvinner!
«Vi går i solidaritet med kvinner som undertrykkes og forfølges på grunn av sin kristne tro –
noen av dem som kanskje mest trenger at vi står
opp på deres vegne, og lar vår røst høre. Vi går for
noe, ikke i protest. Den andre siden av deltagelsen er at vi kan være med på å velsigne resten av
'toget'. Vi løfter fanen vår høyt, med rett rygg og
bedende hjerter,» sier Merethe, som er initiativtaker til 8. mars-deltagelsen.

menn erfarer.
Det presset forfulgte kristne kvinner forteller om, er overveldende. De lever i samfunn der
kvinner generelt er diskriminert og undertrykt.
Kristne kvinner erfarer ofte tvangsekteskap,
voldtekt og andre former for seksuell trakassering.
Til sammenligning nevner menn følgende
forfølgelsesformer: de blir trakassert og diskriminert i forbindelse med arbeid, de opplever
angrep fra politi og soldater og fysisk vold, men
sjelden seksuell vold.
Generalsekretæren i Open Doors International, Dan Ole Shani, sier: «Det er dypt opprørende
å registrere at kristne kvinner utsettes for nesten
dobbelt så mange forfølgelsesformer som menn.
Jeg ber mine medarbeidere i både Åpne Dører og
i andre sammenhenger om å tenke på hva vi kan
gjøre for å styrke disse forfulgte kvinnene og gi
beskyttelse til de mest sårbare, slik som enker,
enslige kvinner og jenter. Må Gud bevege oss til
å be mer, å tale deres sak og gjøre disse kvinnenes situasjon til en prioritert sak i vår tjeneste
for den forfulgte kirke.»

WWL 2018 med spesielt fokus på kvinner
I år har World Watch List for første gang hatt et
eget fokus på forfulgte kvinners situasjon, og
spesifikt analysert forfølgelsen av kristne kvinner, for å finne ut mer om det komplekse presset
de regelmessig opplever, ofte i de verste former.
Det er annerledes enn den forfølgelsen kristne

Møter i Ålesund, Bergen og Stavanger
Fredag 9.mars besøkte Elizabeth Lane Miller
Ålesund. Hun deltok på Women 2 Women-kveld
på Årseth bedehus. Lørdag 10. Mars var der møte
i Bethel i Bergen og søndagen i Aksdal utenfor
Haugesund.
Elizabeth er skribent og analytiker i Open

«Det er godt å kunne løfte blikket utover oss
selv, til våre søstre som ikke har anledning til å
løfte sin stemme på kvinnedagen,» sier Merethe
Kjelby, leder i Åpne Dører Kvinner. Hun er godt
fornøyd med at det i år var deltagelse til støtte
for forfulgte kvinner i fire byer.
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Doors International. Hun bærer de forfulgte
kvinnene og deres situasjon i sitt hjerte. Hennes
visjon er å bygge en bro mellom kvinnene i den
forfulgte kirken og deres søstre i «den frie verden».
I sitt arbeid som analytiker får hun en dyp
forståelse for hverdagsutfordringene på de stedene i verden der det er hardest å være en kristen. Hun har et hjerte for at alle kvinner skal leve
ut det kallet Gud har gitt dem.
Elizabeth tok oss med til Indonesia, og et
møte med Rouli og Larasati, to forfulgte søstre.
Gjennom disse gav hun et innblikk i hvordan
forfølgelsen for de aller fleste arter seg som et
vedvarende press. Det var ingen dramatiske og
voldelige episoder som ble skildret; men mer vitnesbyrd om hvordan man kan stå fast og være

utholdende i vanskelige tider.
Rouli og Larasati har kjent på avmakt i forhold
til at de «bare er vanlige kvinner, og det eneste de
kan gjøre, er å be.» Men når de så har gått til Gud
i bønn, har de erfart at Han kan utrette noe gjennom dem. I dag er de søyler i sine menigheter og
familier, og med på å oppmuntre mange andre til
å holde motet oppe.
Elizabeth har møtt disse kvinnene, og deres
historie er nedskrevet i boka «Gudsrikets tjenestekvinner». Den gir oss et sterkt møte med forfulgte kristne kvinner i 13 ulike land og regioner.
Til hvert kapittel er det knyttet et bibelstudieopplegg, der man kan relatere
historiene til eget liv.

NY
B O K! Gudsrikets tjenestekvinner
Inspirerende historier fra hele verden om kvinner
som ikke har latt sine omstendigheter diktere
hvordan de skal tjene Gud.
Boken kan bestilles hos Åpne Dører
norway@od.org / tlf: 38 11 14 00

kr. 249,-

Elizabeth Lane Miller

Gjest fra Pakistan
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Bergen 14. - 16. sept 2018.
Sett av helgen allerede nå!

VIL DU MØTE DINE
FORFULGTE TROSSØSKEN?

Reis med Åpne Dører!
Reis med bibler som kurer til et land der behovet
er stort, bli med på en oppmuntringstur, bønnetur
eller reis sammen med Women 2 Women.
Se www.opendoors.no for mer informasjon
www.opendoors.no
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Møtekalender april 2018
5/4 20.00 Emblem bedehus

10/4 19.30 Romarheim bedehus

5/4 19.00 Tønsberg Misjonskirke

15/4 11.00 Leknes bedehus

5/4 19.30 Austnes bedehus. Haramsøy

15/4 11.00 Gilja bedehus

6/4 20.00 Emblem bedehus

15/4 11.00 Frelsesarmeen Tistedal

6/4 18.00 Tyristrand Normisjon

15/4 10.30 Vigrestad Misjonshus

6/4 18.00 Porsgrunn Misjonskirke

20/4 18.00 Misjonssalen Sandnes

7/4 20.00 Emblem bedehus

21/4 10.00 Misjonssalen Sandnes

7/4 10.00 Porsgrunn Misjonskirke

21/4 19.00 Misjonssalen Sandnes

8/4 11.00 Emblem bedehus

22/4 10.30 Lye forsamlingshus

8/4 11.00 Os fellesskapet

22/4 11.00 Heddal Misjonskirke

8/4 11.00 Drangedal frikirke

22/4 17.00 Brattvåg bedehus

8/4 11.00 Blindheim bedehus

26/4 19.00 Brøstadbotn bedehus

8/4 11.00 Ytre Arna Indremisjon

27/4 19.30 Ungdomsklubben Alfred

8/4 19.30 Manger Indremisjon

28/4 19.30 Årdal bedehus

HOLD HÅPET
I LIVE I SYRIA OG
IRAK
Dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker, sprenge
båndene i åket, sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt
brød med sultne og la hjelpeløse og
hjemløse komme i hus. Du skal se til
den nakne og kle ham, du skal ikke
snu ryggen til dine egne.
Jes. 58,6-7

V IP P S:

Å P N E D Ø R E R/1

0842

KO NTO N R:

3060 07 7000

0

B L I FA S T G IV E

norway@od.orgR:

