Åpne Dører

Nr. 7 • Juli 2017

I tjeneste for forfulgte kristne

RENSET GJENNOM

FORFØLGELSE
Den lidende kirke i India vokser
Slik tvinger hinduekstremister
kristne tilbake til hinduismen
side 9

Fire utfordringer for den indiske
kirken
side 10

Bønner og brev til pastor Dayaratne
side 12-13

Styrets årsberetning 2016
side 14-15

Lytt til oss
på radio
Se www.opendoors.no

for mer info

Åpne Dører kommer med
ogram annenhver uke.
radiopr
nytt
Du kan lytte til dem på vår nettside:
www.opendoors.no/ressurser/radio

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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leder

Når demokratiet svikter
India er verdens største demokrati med en
befolkning på nesten 1,3 milliarder mennesker. Av dem er ca 64 millioner - 2,3 prosent
- kristne. Mange av dem opplever høy grad
av forfølgelse, som overfall, voldtekt, alvorlig juling, offentlig ydmykelse og drap. Under den hindunasjonalistiske regjeringen og
president Modi, som har ledet landet siden
2015, skjer dette stadig oftere – og forblir ofte
ustraffet.
I Norge beskyttes vi av demokratiet, selv
om noen innimellom kommer i klemme. Vi
har stor grunn til å verdsette vårt land og
landets sikkerhet.
Under et besøk i India i mai måned opplevde jeg selv hvordan det var å ikke være
trygg. Vi besøkte to av våre prosjekt i en avsidesliggende landsby. Vi var langt ute i distriktet, utenfor landets lov og rett, og det er
ikke hver dag det kommer vestlige på besøk.
Besøket vårt vekket en del oppstyr og
oppmerksomhet fra lokalbefolkningens
side, men vi slapp ubehagelige opplevelser.
Bare det å være i en situasjon der jeg følte
meg utrygg på min egen sikkerhet, var ubehagelig.
For meg varte det bare en kort stund. For
de lokale kristne er dette et livsvilkår. Denne
utryggheten lever de med hver eneste dag.
Jeg skulle ønske at du hadde vært der
sammen med meg. At du kunne ha trykket hendene deres, gitt dem en klem, bedt
sammen med dem og hørt deres vitnesbyrd

om hvordan Gud er med, også gjennom det
aller vanskeligste. Han har aldri lovet oss et
lett liv, men et liv der Han går med, uansett
hva som møter oss.
En av kvinnene vi møtte, hadde en alkoholisert mann som behandlet henne enda
dårligere ekstra dårlig fordi hun trodde på
Jesus. I flere år led hun forferdelig, men hun
ba for mannen sin. I dag er han også en kristen, fri fra sitt misbruk og aktiv i kirken.
Gud er stor, men kanskje ser vi det klarere når vi møter noe som er vanskelig?
Hvor går du med de vanskelige tingene du
møter i livet? En venn fortalte meg at når man
opplever tunge ting i livet, som sykdom, arbeidsløshet eller annet, kan det enten føre
deg nærmere Gud eller lenger bort fra Ham.
Hvordan håndterer du det vanskelige? Fortrenger du eller dytter du det bort og «klarer deg
selv», eller søker du Gud og lar motgangen
gjøre deg mer avhengig av,
og lik, Ham?
De kristne i India
kjenner bare én vei,
bare ett sted der de
kan hente hjelp: Hos
Herren. Han kan beskytte, helbrede, trøste
og gi livsmotet
tilbake. Søk
Ham mens
det er tid.

Morten Askeland | Generalsekretær

www.opendoors.no
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Subhash fra India

RENSET GJENNOM

FORFØLGELSE
Forfølgelse mot kristne øker
fremdeles i India

Forfulgt på grunn av at han forkynte om Jesus.

40 år gamle Subhash* fra India ble fengslet etter falske siktelser om kriminalitet. Han har fremdeles flere rettssaker liggende mot seg fordi pengesterke
mennesker i landsbyen hans ikke liker at han forkynner om Jesus.
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Åpne Dørers partnere hjalp
Subhash's familie til å reise penger til kausjon. Han får fremdeles
støtte i kampen mot siktelsene
som ble fabrikkert mot ham, for å
bevise at han er uskyldig.
«Det er flere siktelser registrert mot meg. Den første anklager meg for å lure mennesker, og
den andre sier at jeg er en gangster som er truende til å danne en
mobb mot regjeringen. En annen
sak anklager meg for å ha bortført
en jente, gjort henne bevisstløs og
torturert henne.»
Subhash er kledd i en kremfarget strikkejakke, hvit skjorte
og grå bukser, og er en mann med
et stort, varmt smil. Ingen ting
tyder på at Subhash er en hardbarket kriminell. Likevel blir han
behandlet som det. Alt sammen
på grunn av at han forkynte om
Jesus.
Likevel - Subhash smiler når
han deler sin historie.
«Herren gir meg glede i hjertet
på tross av mine kamper.»
Han tar en liten pause og sukker.
«Jeg har bare én bekymring...
at jeg ikke skal være i stand til å
fortsette i tjenesten min. Det gjør
vondt bare å tenke på den muligheten.»
Som alle andre bønder i landsbyen, arbeider Subhash hardt på
markene for å tjene nok til å fø
familien. Å se inn i hans enkle
liv, gjør det vanskelig å forestille
seg alt Herren har virket gjennom
Subhash, som frem til i fjor høst
pleide å lede søndagsgudstjenester og holde bønnemøter. Som regel deltok minst 1500 mennesker
på disse møtene.
Undrenes Gud
Subhash har ikke deltatt på teologiske kurs og har nesten ingen
utdannelse. Likevel er det tusener
som ønsker å komme til gudstje-

nestene og bønnemøtene han leder.
«Det begynte da Gud helbredet min kone. Jeg var hindu den
gangen. Jeg hadde svært lite penger, og i nesten en måned fraktet
jeg henne til forskjellige steder for
behandling. Oftest bar jeg henne
på ryggen.»
Stemmen blir mykere når han
forteller om den vanskelige tiden
han og konen gjennomgikk.

«JEG HAR BARE
ÉN BEKYMRING...
AT JEG IKKE SKAL
VÆRE I STAND TIL
Å FORTSETTE I TJENESTEN MIN. DET
GJØR VONDT BARE
Å TENKE PÅ DEN
MULIGHETEN»
«Etter å ha betalt for behandlingene hennes var det tomt i kassen, men hun var syk fremdeles.
Hun kunne hverken sitte eller gå,
og jeg trodde hun skulle dø. Men
så en dag ble jeg tatt med til en
kirke. Da pastoren ba for henne,
kunne hun reise seg opp og ta
noen prøvende skritt. Troen min
økte.»
«Helbredelsen skjedde ikke
umiddelbart, men jeg kunne se at
hun ble bedre dag for dag. Hver
dag stengte jeg meg inne i et rom
der jeg ba til Gud i timevis, og
bønnfalt Ham om å gi henne helsen tilbake. Og etter noen dager
var hun helt frisk.»
Subhash fortsetter å fortelle
om Guds ekstraordinære arbeid i
og gjennom hans ordinære liv:
«Pastoren lærte meg at når
jeg ser syke mennesker bør jeg be
for dem i tro, så de kan bli helbre-

det. Jeg har bedt for mange syke
mennesker til helbredelse. Som
en følge av dette kom folk til meg
med ønske om at jeg skulle be for
dem.»
Snart begynte Subhash å lede
møter i og rundt landsbyen, for
å forkynne evangeliet og be for
syke.
«Når vi var samlet, kom det
noen ganger mer enn 3000 mennesker. Jeg ba for de syke og de ble
helbredet.»
Misunt og forrådt
Med så stort antall møtebesøkende, gikk ikke møtene ubemerket forbi. Subhash ble overvåket,
og i september i fjor ble møtene
stoppet. Spesielt en av de rikeste
og mest innflytelsesrike jordeierne i landsbyen, kalt Thakur (en
føydal tittel og et etternavn brukt
av overklassesamfunn i India),
likte ikke møtevirksomheten.
«Til og med rike folk kom
i sine store, flotte biler til min
tarvelige hytte. De ønsket at jeg
skulle be for dem. De behandlet
meg med respekt. Thakur og andre velstående hinduer misunte
meg alt dette.»
«De fikk en ung jente til å
vitne mot meg. Hun fortalte til
politiet at jeg hadde gjort henne
bevisstløs, kidnappet henne, bundet henne og torturert henne.»
Han ser bort et øyeblikk, det
er tydelig at dette er vanskelig:
«Piken som vitnet, var en som
hadde deltatt på bønnemøtene
mine. Det var knusende å oppleve
at mennesker jeg hadde betjent,
forrådte meg.»
'Herren vil fri meg i dag'
Da Subhash ble arrestert, klaget
han sin nød til Herren, men Herren minte ham på flere gudsmenn
som var blitt forfulgt og fengslet
for evangeliets sak.
«Jeg ba kontinuerlig og kunne
www.opendoors.no
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Subhash fra India

«VI ER SOM ET TØYSTYKKE
SOM BLIR VASKET, IGJEN OG
IGJEN; JO MER VIL BLIR VASKET
OG RENSET GJENNOM FORFØLGELSE, JO RENERE BLIR VI»

verken spise eller drikke i fem dager. Jeg ba hele natten. Vaktene slo
meg ofte og sa at jeg skulle spise
maten, men jeg klarte ikke.»
Dette var imidlertid bare den
ene siden av fengselsopplevelsene
hans. Subhash opplevde også å bli
brukt av Gud i fengselet.
«Jeg delte evangeliet med 12
andre innsatte. 11 av dem kom til
tro og jeg lærte dem å be. På den
tiende dagen viste Herren meg at
jeg kom til å bli løslatt. Jeg sa til de
andre innsatte: 'Dere kommer alle
til å være vitner på at Herren vil
løslate meg i dag.'»
«De minte meg på at siktelsene mot meg var så sterke at det
var helt usannsynlig at jeg skulle
bli løslatt de neste tre årene. Deres
tvil påvirket ikke min tro. I stedet
6
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fortalte jeg dem at de skulle be om
at de også måtte bli fri, og at Gud
kunne løslate dem sammen med
meg.»
Øynene hans skinner av begeistring idet han fortsetter:
«Herren svarte på alle mine
bønner! Jeg slapp ut av fengselet,
og det gjorde også de andre 11
innsatte som var kommet til tro,»
sier han. «Åpne Dører gav støtte
til kausjonen som ble betalt og
formidlet gjennom lokale kristne.
Jeg er selvsagt svært takknemlig
for det»
Renset gjennom forfølgelse
På spørsmålet om han kan forstå
hvordan Gud kan tillate forfølgelsen han har blitt utsatt for, svarer
han:

«Det er fordi Gud ønsker å velsigne meg. Når vi opplever forfølgelse, så velsigner Han oss. Vi er
som et tøystykke som blir vasket,
igjen og igjen; jo mer vil blir vasket og renset gjennom forfølgelse,
jo renere blir vi.»
Subhash må fortsatt holde en
lav profil. Han kan ikke lede bønnemøter med tusenvis av mennesker, slik han pleide før.
Ingen ting kan imidlertid
stanse hans avgjørelse om å
bringe håp til dem som er uten
håp. Subhash går fra landsby til
landsby for å dele evangeliet. Han
ber for folk som er i fortvilelse og
forkynner Jesus for dem..
*Navn endret av sikkerhetshensyn.

Advocacy-støtte for
kristne som er arrestert
etter falske siktelser
Livet er svært krevende for kristne indiske ledere som arbeider på markene og er aktive
med å dele evangeliet. De blir truet, banket
opp, og til og med slått til døde. I hundrevis
av saker blir de arrestert på grunnlag av falske beskyldninger.
Gjennom lokale partnere hjelper Åpne
Dører til med å betale kausjon for de kristne.
Gjennom juridiske kontakter hjelper vi dem å
ta opp kampen og vinne disse falske sakene,
ved å følge korrekte rettsprosedyrer.

Andre måter vi hjelper
kirken i India
Med din støtte, og gjennom våre partnere i India,
hjelper Åpne Dører titusenvis av kristne hvert år,
på følgende områder:
•
•

•
•

KRISTENT MATERIELL: Bibler, barnebibler, lederbøker og kristen litteratur, treningsopplegg og
søndagsskolemateriell.
OPPLÆRING: Undervisning om forfølgelse til pastorer, kirkearbeidere, kvinner, leirer for barn og unge, disippelopplæring for familier, ledertrening, teologisk
undervisning.
UTVIKLING: Samfunnsutvikling, lese- og skriveopplæring for voksne, yrkesmessig utdanning, skoler for
barn og nødhjelp.
ADVOCACY: Juridisk assistanse, juridiske kurs og sørge for team som kommer raskt på banen med å hjelpe
ofre for forfølgelse.

Gi

Hjelp til med å spre evangeliet i India,
ved å støtte og holde oppe kirken! Gi en gave
ved å benytte den vedlagte giroen, eller gi via
vår hjemmeside: www.opendoors.no

Be

Subhash og andre forfulgte indiske kristne er ordinære mennesker som har en ekstraordinær Gud. De trenger den styrken dine bønner
kan gi. Vil du be for dem?
www.opendoors.no
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fokus på India

India under Modi:

Økende vold og
forfølgelse
H

indu-nasjonalistpartiet
BJP går inn i sitt tredje
år som ledende i Indias
nasjonale regjering. I denne
perioden har volden mot
minoriteter blitt intensivert.
India, som er verdens største
demokrati, har steget til plass
nr. 17 på World Watch List,
oversikten over land hvor
kristne blir mest forfulgt.

India har tradisjonelt vært ganske tolerant mot kristne. For
rundt tyve år siden var det nesten
ingen forfølgelse i landet. Siden
2014, da BJP kom til makten, har
det vært en økning i trakassering
og voldsepisoder mot minoriteter.
I fjor ble det rapportert om
443 tilfeller av vold mot kristne,
mer enn en dobling sammenlignet med året før. Femten kristne
døde som følge av volden de ble
utsatt for.
2017 fikk ingen god start. I første kvartal var det 248 tilfeller der
kristne ble trakassert, truet eller
angrepet på grunn av sin tro. Økningen i forfølgelse er et direkte
resultat av den pågående «hinduiseringen» av India.
De rapporterte tilfellene er
bare toppen av isfjellet.
Før de kristne blir truet eller
fysisk skadet, har de ofte vært
8
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gjennom en lang prosess, der de
har blitt forsøkt «re-konvertert»
til hinduismen gjennom diskriminering, sosial ekskludering og
andre typer press.
«Hinduisering»
India er i en prosess med «hinduisering», oppstått av Hindutva-ideologien (bokstavelig: Hindu-prinsipper) i hinduistisk nasjonalisme.
Denne ideologien hevder at den
indiske nasjonen bare kan være
en sammenhengende og ærgjerrig kraft hvis læresetningene til
én religion, én kultur og én nasjon opprettholdes.
Den høyreorienterte, hindunasjonalistiske bevegelsen RSS
(Rashtriya Swayamsewak Sangh)
er utbredt i India. Bharatiya Janata-partiet, den politiske fløyen
til RSS, styrer i mange stater og
har også den føderale statsministeren, Narendra Modi.
Modi nekter kategorisk for at
det finnes forfølgelse av kristne
eller andre minoriteter. Under et
TV-show sa han at han ikke har
kjennskap til brenning av kirker
eller andre former for forfølgelse.
I mellomtiden opplever de
kristne i landsbyene i Indias BJPkontrollerte kjerneområde sosial
eksklusjon, utvisning fra landsbyer, fengsling, trusler, misbruk,

fysisk vold og noen ganger drap.
Det har blitt sagt at India skal bli
«fri for kristne i 2020.»
Med seirene i de siste valgene
er 65 prosent av den indiske befolkningen nå under BJP-regjeringen, både på delstats- og statsnivå.
Suksessen til BJP har nå gjort det
mulig for dem å få deres egen president valgt i juni 2017.
Det gjør det også mulig for
BJP å få flertall i parlamentets
overhus. Dette vil gi partiet nok
styrke til å presse fram lovgivningen som kreves for å tvinge fram
agendaen for «hinduisering» av
landet.
«Dette er en alarmerende
trend», sier en talsmann for Åpne
Dører. «Hvis ‹tvangshinduiseringen› av India fortsetter, vil volden
mot de kristne og andre minoriteter øke.»
«India pleide å være et eksempel på religiøs frihet og toleranse.
Vi oppfordrer både landet og det
internasjonale samfunnet til å
gjøre alt som står i deres makt
for å beskytte millioner av mennesker som blir forfulgt på grunn
av sin tro. Hatkampanjene må
stoppe, og politiet bør reagere mot
alle som skader en annen person
på grunn av sin tro.»

Slik tvinger hinduekstremister
kristne tilbake til hinduismen
TRINN 1 - ISOLASJON:

Pastoren blir jaget ut av lokalsamfunnet.
Kirkens medlemmer får ikke lov til å kontakte ham, eller forlate landsbyene for å ha fellesskap og feire gudstjeneste med andre
troende.

TRINN 2 - EKSKLUSJON:

Ekstremistene forhindrer kristne i å delta i
det normale dagliglivet. De får ikke lov til å
ha statlige jobber, drive handel, hente vann
fra brønnen, kjøpe mat og andre produkter
fra lokale butikker, eller til og med snakke
med andre mennesker i landsbyen..

TRINN 3 - VOLD:

Som tallene viser, er også fysisk vold økende. Familier blir truet, kristne blir slått, jenter og kvinner kan bli voldtatt, barn kan bli
kidnappet.

TRINN 4: OVERTALELSE:

på et tidspunkt kommer hindupresten for
å indoktrinere de kristne. Han minner dem
om at de ble født som hinduer, og prøver å
overtale dem til å komme tilbake til religionen i samfunnet

TRINN 5: TVANGSKONVERTERING:

Hvis de fremdeles står imot, blir de ofte ført
bort fra hjemmet med tvang, presset inn i
en hinduprosesjon og dratt til et tempel. Der
må de bøye seg til avguder, lese opp fra hindu-skrifter, og de blir ofte smurt inn med kumøkk og / eller urin fra kuer for å bli «renset».

www.opendoors.no
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FIRE UTFORDRINGER
for den indiske kirken
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1.

Flertallet i den indiske kirken er fortsatt
uforberedt på å møte forfølgelse. De er uvitende om hvordan de skal svare på det økende presset fra regjeringen, religiøse fanatikere
og familier, spesielt på grunnlag av «hinduiseringen» av landet.

3.

Kirken i India mangler ledertrening.
Menighetenes vekst går veldig raskt på gressrotnivå, men det er ingen utvikling av lederegenskaper for pastorer og evangelister.
Også trening og utvikling av annet lederskap i
kirkene er fraværende.

2.

Kirken i India er sårbar for falske læresetninger på grunn av manglende undervisning,
disippelskap og oppfølging.

4.

Den indiske kirken forblir splittet på grunn
av forskjeller i lære, eksklusivitet blant ulike
kirkesamfunn og det rådende kastesystemet.
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WORLDWATCH

world watch update

NYHETER
INDONESIA: Kristen guvernør funnet skyldig i blasfemi
Jakartas avtroppende guvernør,
Basuki Tjahaja Purnama, kjent
som 'Ahok', ble i mai dømt til 2 års
fengsel for blasfemi. Dette var en
dom som overrasket mange. Den
var enda strengere enn anklagerne hadde bedt om, og har mottatt mye fordømmelse globalt fra
politikere, akademikere og menneskerettighetsgrupper.
Nyheten ble imidlertid ønsket
velkommen av islamske fanatikere. De hadde samlet seg utenfor rettslokalet mens de jublet og
ropte «Gud er størst!»
Rettssaken blir sett på som politisk motivert. Den er en kraftig
illustrasjon på den voksende religiøse intoleransen i verdens mest
folkerike muslimske nasjon.
Ahok, som er en kinesisk kristen, kjempet for å bli gjenvalgt

som Jakatars guvernør. Han anklaget sine politiske motstandere
for å bruke vers fra Koranen for
å hindre muslimer i å stemme på
ham. Det var i etterkant av dette
at han selv ble anklaget for blasfemi.
På en pressekonferanse 23.
mai ble et brev lest høyt av Ahoks
kone. Her annonserte Ahok at han
hadde bestemt seg for å droppe videre appell «for vårt folks og nasjonens skyld», da med tanke på tap
og ulempe forårsaket av protestmøter som ville blitt holdt av både
hans tilhengere og motstandere.
«Jeg vet at det ikke er lett for dere
å godta denne beslutningen. Det er
ikke lett for meg heller, men jeg har
lært å tilgi og akseptere alt dette,»
skrev han i brevet.

COLOMBIA: Paramilitære styrker utnytter FARCs tilbaketrekking
Etter at Colombias revolusjonære
væpnede styrker (FARC) har trukket seg tilbake, har paramilitære
grupper tatt over kontrollen av
landsbyområder i Nord-Colombia, nærmere bestemt i Antioquiaregionen. Dette rapporterte en
jesuittprest til Telesur News 26.
april 2017.
De lokale myndighetene har
angivelig ikke gjort noen tiltak
mot dette. Jesuittpresten hevder
at mer enn 400 innbyggere som
bor i fredsfellesskapet San José de
Apartado og de omkringliggende

landsbyene, er berørt.
Det rapporteres om alvorlige
hendelser; som i januar da en
13 år gammel jente ble voldtatt.
14.april trengte 30 væpnede menn
seg inn i en katolsk prosesjon med
korsvandring.
Regjeringens fredsavtale ble
kun inngått med opprørsgruppen
FARC, og dens avvæpningsprogram er en sakte prosess. Aktive
utbrytergrupper fra FARC og
andre paramilitære grupper utnytter vakuumet som oppstår av
FARCs offisielle tilbaketrekking.

«Disse gruppene utøver nå
makt i landsbyområder hvor folk
aldri har visst hva det vil si å ha
anerkjennelse for sine rettigheter og beskyttelse fra myndighetene,» forklarer Rossana Ramirez,
forfølgelsesanalytiker ved World
Watch Research.
«Kristne i slike regioner er
direkte berørt, siden deres ledere
taler om fred og rettferdighet, og
åpenlyst fordømmer den paramilitære kjerneideologien

www.opendoors.no
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Skriv en hilsen

Sri Lanka – Bønner og brev til pastor Dayaratne

Etter en hjerteskjærende adskillelse fra barna han tok seg av, skrev kristne over hele
verden oppmuntringsbrev til pastor Dayaratne mens han ventet på gjenåpning av Agape
Children's Home (Agape barnehjem). Nå er ventetiden over.

I 2001 åpnet pastor Dayaratne og
hans kone Mala Agape Children's
Home i Hambantota, et strengt
buddhistisk område i Sri Lanka.
Der tok de seg av foreldreløse
barn som var blitt mishandlet
og forlatt, og de behandlet barna
som sin egen familie.
I mange år hadde barna det
bra på barnehjemmet. De fikk rikelig med kjærlighet, og ble oppdratt til å kjenne Jesus Kristus.
Flere av barna fortalte lærerne
sine at når de ble voksne, så ønsket de å være aktive i menigheten. Dette likte buddhistmunkene
i nabolaget dårlig.
«Barna mine studerte flittig
og var aktive på skolen,» forteller
pastor Dayaratne. «De drev også
med sport. Når de fikk spørsmål
12
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om hva de ønsket å gjøre i fremtiden, svarte barna gjerne: 'Jeg vil bli
lærer,' 'lege,' 'pastor,' 'misjonær.'
Dette var grunnen til at munkene
anklaget Agape for å ikke være et
barnehjem, men en oppdragelsesanstalt for kristne.»
Agapes buddhistiske naboer
ble sjalu og mislikte måten barna
ble oppdratt på. På bakgrunn av
dette kom de med falske beskyldninger mot Dayaratne om at han
mishandlet barna seksuelt og utsatte dem for tvangsarbeid. Som
følge av disse beskyldningene
ble barna ført bort av srilankiske
myndigheter.
Levere brev - bringe håp
Etter å ha hørt om situasjonen til
pastor Dayaratne, samlet Åpne

Dører den verdensvide kirke til å
skrive oppmuntringsbrev til ham
og Mala. I juli 2016 besøkte vi paret på nytt igjen for å levere brevene fra vår globale familie. Det
ble en mektig oppmuntring!
Det var brev fra nesten hvert
eneste kontinent, med oppmuntrende vers sirlig skrevet ned
med nydelig håndskrift. Postkort,
utklipp, bokmerker og barnetegninger – hver eneste hilsen var en
påminnelse om at de ble badet i
forbønn fra troende søsken rundt
i verden. De fikk erfare at de var
omsluttet av en kjærlig og trofast
Gud mens de ventet og lengtet
med smerte på å få barna tilbake.
«I møte med vanskeligheter og
forfølgelse, er vårt viktigste våpen
bønn,» sier pastor Dayaratne.

Brevtjenesten

Mange har vært med i bønn for Dayaratne og Mala. Her fra
overleveringen av brev og oppmuntringer fra hele verden

Seier til slutt
Siden barna ikke fikk være hos
dem, bestemte Dayaratne og Mala
seg for å dra dit barna var.
Dette prosjektet har fått navnet Agape Without Walls (Agape
uten vegger):
«Vi drar ut til landsbyene for å
nå barna. Min kone og jeg har leid
noen kvalifiserte lærere, som kan
lære barna engelsk. Vi inviterer
familiene i landsbyene til å sende

barna gratis til våre klasser.»
«Nå er vi på fire ulike steder,
og rundt 200 barn deltar i klassene våre. Vi hjelper faktisk flere
barn nå enn før,» sier Dayaratne,
og stråler. «Vi hadde litt over 100
barn i Agape barnehjem; og nå er
antallet doblet gjennom Agape
Without Walls. Jeg takker Gud for
at vi kan nå disse barna. Livene
våre er veldig korte, men ansvaret vårt er veldig stort. Vi må leve

for Jesus!»
I mai fikk pastor Dayaratne
den gode nyheten om at rettssaken mot Agape endelig var over.
Retten gav en offisiell uttalelse:
Det foreligger ingen siktelse mot
Dayaratne eller noen andre fra
barnehjemmet Agape.
«Nå kan vi fortsette livet
sammen med barna våre,» skriver
en lykkelig pastor. «Mange takk
for deres bønner og støtte.»

Finn mer informasjon om skrivekampanjer www.opendoors.no
www.opendoors.no
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«KIRKENS OPPGAVE
ER IKKE Å SIKRE DENS
OVERLEVELSE.
KIRKENS OPPGAVE ER
AT OPPFYLLE MISJONS
BEFALINGEN»
BRODER ANDREAS,
GRUNNLEGGER AV OPEN DOORS

STYRETS ÅRSBERETNING 2016
Åpne Dørers visjon 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 å utbre evangeliet
til jordens ender. Åpen Dører er knyttet til Open Doors International (ODI gjennom en samarbeidsavtale. Åpne Dører driver arbeid i Norge, ODI har ansvar for det internasjonale arbeidet.

INTERNASJONALT
På feltet arbeider Åpne Dører med å distribuere bibler og annen kristen litteratur, holde seminarer og utruste lokale kristne, gi traumebehandling, yte mikrokreditt og gi humanitær hjelp til menigheter og kristne som ber om det.
En sentral verdi for vår organisasjon er at vi lytter til den forfulgte kirke slik at vi gjør det som
best kan styrke dem i tjenesten.
Av de midlene som er sendt ut til feltet i 2016, har størsteparten gått til arbeid i den muslimske verden, hovedsakelig Midtøsten. For øvrig står Asia og Afrika for hoveddelen av prosjektene.
Totalt arbeider Åpne Dører i over 60 land hvor kristne forfølges.

NORGE
I hjemmearbeidet er vi opptatt av å engasjere kristne til bønn og personlig innsats for forfulgte
14
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hjemmefronten

medkristne. Vi søker derfor å formidle budskapet om lidelse, kamp og seier fra den forfulgte del
av Kristi legeme til norske menigheter og enkeltmennesker.
En langsiktig satsning er å utvikle arbeidet i alle områdene av landet. Arbeidet er i vekst, og til
sammen har vi deltatt på over 500 møter i 2016. Ungdomsarbeidet har mye fokus på rollespill, og
Women to Women-arbeidet når stadig nye mennesker.
TV-arbeidet har produsert mange programmer som sendes på den kristne kanalen TV-Visjon
Norge og våre radioprogram sendes på 18 nærradioer.
Bladet Åpne Dører hadde ved årsskiftet 18.954 abonnenter, en økning fra året før. Samarbeidet
med Danmark og Sverige rundt layout og innhold til bladet fungerer godt. Det er også et samarbeid med disse landene rundt reisetjenesten.
I 2016 har 25 norske kristne reist til feltet for å oppmuntre og styrke forfulgte kristne, be og i
noen tilfeller levere bibler og kristen litteratur. Mange blir velsignet og forvandlet i møte med
forfulgte kristne.

STAB OG FRIVILLIGE
Åpne Dører hadde i 2016 13,5 årsverk. Ved utgangen av året var 14 personer ansatt i organisasjonen: Fire har arbeidssted ved kontoret i Kristiansand, to på Ålgård, seks i Bergen, en på
Sunnmøre og en i Vestfold.
Frivillige har også bidratt, både ved reiser, i områdearbeidet og som støtte for administrasjonen.

ØKONOMI
I 2016 har Åpne Dører hatt en inntekt på 28 millioner kroner, 2,7 millioner mindre enn 2015. 84%
av inntekten har gått direkte til å styrke forfulgte kristne samt informere og inspirere norske
kristne til forbønn og engasjement. 16% har gått til innsamling og administrasjon.
Takk for forbønn og oppmuntring! Din omsorg og din støtte har vært viktig for oss og styrket
våre forfulgte trossøsken. Takk!
Styret for Åpne Dører
2%
7%

Overført ODI

9%
2%

Informasjonsarbeid
Forskning og advocacy
48 %

32 %

Innsamling
Administrasjon
Reisetjenesten

Utfyllende årsberetning finner du på www.opendoors.no
www.opendoors.no
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FORFULGT 2017
Fredheim Arena, Sandnes
15. – 17. september 2017
Sett av helgen og bli med på FORFULGT 2017
- en inspirerende møteplass for alle som er engasjert
for forfulgte kristne. Det blir et variert og spennende program med seminarer, internasjonale og nasjonale gjester og en egen samling for de som har
reist med Åpne Dører.
Pris:
Hele helgen koster kr. 400.- pr pers.
Dette dekker mat fredag, lunch, middag og forfriskninger lørdag.

Overnatting:
Du kan du bestille bla på disse stedene (kommer i tillegg i prisen):
Scandic Hotell Sandnes
tlf: 21 61 48 00 (Oppgi Knif for
rabattert pris)
Smart hotell, Sandnes
tlf: 415 36 500
Sandnes vandrerhjem
tlf: 51 97 30 00
Vølstadskogen hytter og camping tlf: 51 62 71 20
Kongeparken camping
tlf: 51 61 75 76

Du kan møte Åpne Dører på stand følgende steder i sommer:
8. juli

Baptistenes sommerstevne, Stavern folkehøgskole, Fredtun.

9. juli

Sommerkonferanse Doxa, Gjennestad gartnerskole

11. – 13. juli

Skjærgårdssang, Langesund

26. juli

Lyngdal Bibelcamp, Besøk av «Hana» En forfulgt kristens vitnesbyrd

25. – 29. juli

UL Kongeparken, Besøk av «Hana» En forfulgt kristens vitnesbyrd

ÅpneDører

I tjeneste for forfulgte kristne

