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Åpne Dører har program på TV
Visjon Norge hver torsdag kl.19.30.
Nytt program annenhver uke, reprise fredager kl. 14.30.
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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Aldri har forfølgelsen vært så omfattende
som i dag. Vi lever i en tid da minst 215 millioner mennesker lider som følge av sin tro
på Jesus Kristus. I følge World Watch List
har forfølgelsen mot kristne økt jevnlig de
tre siste årene, og kristne over hele verden
møter større grad av vold og undertrykkelse.
Det er lett å bli motløs når man leser om
hverdagen til våre forfulgte søsken, og situasjonen kan i blant virke håpløs.
Men vi må ikke glemme at det finnes et annet bilde: det Gud gjør bak alle rubrikker og negative statistikker. Aldri har så mange muslimer, hinduer eller buddhister kommet til
tro på Kristus som de siste femti årene. Vi
er den første generasjonen som får oppleve
at hvert land har sin egen lokale kirke. For
bare noen tiår siden fantes det bare immigrant-kristne i land som Mauretania, Qatar
og Bhutan. I dag har disse landene levende
fellesskap av innfødte kristne. Dette fellesskapet er ikke alltid så stort, men det finnes
og det er voksende.
Samtidig er det ikke lett for de lokale
kirkene; presset øker både på dem og på
Åpne Dørers medarbeidere om å bistå nye
troende med bibler, undervisning og støtte.
Det finnes et sterkt rop om hjelp!
Under et besøk i Asia fikk jeg møte en
mann som hadde vært fengslet i 13 år på
grunn av sin tro på Kristus. Tiden i fengselet hadde vært hard, og han hadde fortrengt

mye av oppholdet. Men én ting hadde hatt
stor betydning: Når han satt fengslet, fikk
han regelmessig levert ris av sin kone. I risporsjonene smuglet hun inn små papirlapper med bibelvers til ham. En liten handling,
men med stor betydning for mannen som
fikk nye krefter til å holde ut. I sin mørkeste
periode av livet ble han oppmuntret til å stå
fast i troen.
Det er viktig at vi ikke overser de små
handlingene – å dele ut en bibel kan få stor
betydning for en person, en familie, ja - et
helt samfunn. I dette nummeret ser vi tilbake på fjoråret, og ser hva Gud har kunnet
gjøre gjennom deg og meg.
Bak alle tall, alle utdelte bibler og gjennom den undervisning eller nødhjelp som
er blitt gitt, har kristne fått nytt håp, fornyet
styrke og tro. Bakom hver bønn for forfulgte
søsken, finnes forandring og en ny fremtid.
La oss se tilbake på fjoråret og være takknemlig for det Gud har gjort, - og det han
gjør i dag. Og la oss ha forventning til det
som vi ennå ikke kan se!
Galaterbrevets forfatter skriver: «La oss
ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden
er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så
la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid,
og mest mot dem som er vår familie i troen.»
Gal. 6, 9-10
Takk for at du står sammen med den
forfulgte kirke!

Morten Askeland | Generalsekretær

www.opendoors.no

3

Støtte til ofre for vold
og katastrofer
... slik at de kan leve uavhengige, meningsfylte liv.

«Kjære alle dere i Åpne Dører! Som mor bringer jeg min takk til
hver eneste en. Gud har brukt dere til å sørge for at mine barn og
jeg lever, har mat å spise og klær å ta på oss» - Sharifa fra Kamerun
«Takk for at dere tenker på byen vår og er villige til
å hjelpe oss.»
Det var ordene kirkeleder Gabriel* benyttet ved åpningen av en ny fabrikk i Syria. I ukene før åpningen
hadde flere bomber rystet byen – en by som allerede har lidd mye under krigen i Syria. Men på denne
dagen åpnet kirkelederen en helt ny møbelfabrikk.
Det var et tegn på håp midt i det seks år lange mørket av krig.

TAKK! Åpne Dører gir praktisk støtte til enker, foreldreløse barn og mennesker som er fordrevet på
grunn av vold eller naturkatastrofer. Over hele verden hjalp Åpne Dører 879 000 forfulgte kristne i fjor, gjennom nødhjelp, støtte til levebrød og
samfunnsutviklingsprosjekt.
•

Kort tid etter at krigen brøt ut i Syria, var Åpne Dører
tilstede med hjelp gjennom lokale kirker og organisasjoner. Mange tusen familier har siden da mottatt ulike former for støtte: matkasser, hygieneartikler, vintervarer, leiesubsidier og medisiner / medisinsk hjelp.
De trenger fortsatt vår støtte.
Midt i den humanitære katastrofen er det fremdeles
mennesker som tenker på fremtiden. Åpne Dørers
partnerkirke presenterte en god forretningsplan, og
vi bestemte oss for å gå sammen med dem. Slik ble
drømmen om en møbelfabrikk virkelig. Mer enn 30
mennesker, både kvinner og menn, får nå en betalt
jobb i fabrikken, og dermed er like mange familier sikret en inntekt.
Det forventes at prosjektet skal ha positiv innvirkning
på dynamikkene i det sosio-økonomiske markedet.
En følge av at mennesker har fått arbeid og inntekt,
er økt motivasjon for å bli værende i byen. Å starte
forretningstiltak i Syria kan også oppmuntre folk til å
vende tilbake til hjemlandet.
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•

•

gitt vital nødhjelp til mer enn 60 000 nordkoreanske kristne i fjor.
«Da vi mottok materiellet og støtten deres,
ble vi fylt av Jesu kjærlighet og nåde. Vi brenner
for å hjelpe undergrunnskirken i Nord-Korea og
er så takknemlige for at det dere står sammen
med oss. Vi, som lever i skjul som kristne, kjenner oss alene, svake og maktesløse. Gjennom
deres støtte og bønn blir vi imidlertid sterkere.» Nordkoreansk troende

Åpne Dører gir praktisk støtte til enker, foreldreløse barn og mennesker som er fordrevet på
grunn av vold eller naturkatastrofer. Over hele
verden hjalp Åpne Dører 879 000 forfulgte kristne i fjor, gjennom nødhjelp, støtte til levebrød og
samfunnsutviklingsprosjekt.
«Vi så menneskenes behov og kunne ikke sitte stille og vente.» - Syrisk kirkeleder
I Nigeria støtter Åpne Dører flere tusen enker,
foreldreløse barn og internt fordrevne kristne.
Mer enn 103 000 kristne sør for Sahara mottok
praktisk støtte takket være Åpne Dørers støttespillere.
«Denne hjelpen har styrket min tro på Kristus.
Det har gjort at jeg tar Jesus på ordet, der Han
sier at Han ikke vil forlate eller svikte meg. Jeg
har ikke noe å gi tilbake til dem som ga meg
denne hjelpen. Jeg kan bare fortelle dem hvor
glad og takknemlig jeg er. Må Herrens velsignelse aldri forlate dere.» - Anna Moses, nigeriansk troende
Takket være Åpne Dørers støttespillere ble det

•

•

I Irak har partnere av Åpne Dører sørget for brakker for å styrke Kristi legeme.
«Teltene våre ble ødelagt av en sterk storm
for noen uker siden. Vi brukte teltet til alt; både
til kirkeaktiviteter og til barnehage og sosiale
samlinger. Nå er vi takknemlige for at organisasjonen deres hjelper oss å bygge en brakke.»
- Thabet, kirkeleder i Irak
I Bangladesh er Åpne Dører med og organiserer en spesiell julefeiring for kristne familier med
muslimsk bakgrunn.
«Denne julehøytiden var jeg i stand til å forstå

meningen med Herrens fødsel. Det var stort å
feire jul for først gang!» - Tipu Sultan, deltaker.
•

I Etiopia besøkte Åpne Dører enken Sintayehu.
Etter at mannen hennes ble drept, ble det organisert en skrivekampanje for å trøste og oppmuntre henne. Sintayehu deltok også på et av
Åpne Dørers traumeveiledningsseminar og fikk
praktisk og økonomisk støtte.
«Det største for oss som familie, er å ha et
hus å bo i... Gud velsigne dere. Jeg er takknemlig for å ha fått et hjem der jeg kan hvile.»
- Sintayehu, Etiopia

Åpne Dører hjalp mer
enn 879 000 forfulgte
kristne med nødhjelp,
støtte til levebrød og
samfunnsutviklings
prosjekt.
www.opendoors.no
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Distribusjon av bibler
og kristne ressurser
... slik at hemmelige troende kan få næring av Guds Ord.

«Jeg har bedt om en ny bibel og Gud sendte deg for å gi meg denne gaven i dag! Mange takk!» - En hemmelig troende fra uyghur-folket i Kina

«Hvis ikke det hadde vært for organisasjonen deres,
så kunne vi ikke ha distribuert disse biblene. Dere
står virkelig sammen med oss i å støtte kirken her,»
sier Joep*. Han er bibel-distributør på Den arabiske
halvøy, og har i mange år blitt støttet av Åpne Dører.

de utnyttes ofte til hardt arbeid.

Joep vet alt om utfordringene med å importere bibler
inn i strengt muslimske land på halvøyen. I enkelte
land, som Saudi Arabia og Jemen, er det forbudt å
ta inn i landet bibler i større mengder enn en eller to
for personlig bruk. Bibler blir ikke solgt i ordinære butikker, bare i kirker, og vanligvis er de vanskelige å få
tak i for de innfødte.

«Mange arbeidere fra asiatiske land er analfabeter,
noe som gjør det vanskelig for dem å tilegne seg
Guds ord. Men det er enkelt for dem å sette lydbiblene inn i telefonene sine og lytte! Slik får noen av dem
høre evangeliet for første gang på sitt eget morsmål
mens de jobber i dette lukkede landet.»

Alle disse restriksjonene gjør det utfordrende for
evangeliet å finne sin vei inn i dette sentrale området for islam. Likevel erfarer Joep at det nå er mer
åpenhet for evangeliet enn før. «Guds Ord blir spist
her. Folk er så hungrige etter Ordet at det rett og slett
finner dem,» sier han.
Joep er full av historier om hvordan Guds Ord har
nådd mennesker og forvandlet liv, aller mest tydelig
blant ikke-vestlige migrantarbeidere.

Joep mottok også ett tusen lydbibler fra en reisende
i Åpne Dører. Disse lydbiblene var på flere språk, og
lå på et mikro SD-kort.

*Navn endret av sikkerhetsgrunner
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•

I Gulf-regionen ble det delt ut mer enn 257 000
bibler og kristne bøker i fjor.

•

Mer enn ett tusen palestinske kristne deltok på
den tredje palestinske bibeldagen, som blir organisert av Det palestinske bibelselskap og
sponset av Åpne Dører.

TAKK! I 2016 leverte Åpne Dører mer enn 2,5 millioner bibler, bøker og kristent materiell i land hvor
slike ressurser er forbudt eller vanskelig å få tak i.
•

«Mange av pastorene deres er svært modige i å dele
evangeliet blant sine landsmenn. De benytter enhver
anledning til å dele Guds ord.»
Åpne Dører sponset 5000 Ny-testamenter som ble
distribuert under julefeiringen til migrantarbeiderne,

«Jeg besøkte hjemmet til en enke og oppdaget at Bibelen hennes hadde blitt brent under
okkupasjonen av Maaloula. Jeg var så lykkelig
over at jeg hadde med meg bibler og kunne gi
henne en ny. Hun var virkelig takknemlig.» Partner av Åpne Dører i Syria.

•

Mange troende i Sentral-Asia har ikke bibler, tilgang til internett eller kristne bokhandler. Mer
enn 910 000 bibler og andre kristne ressurser
ble levert i Sentral-Asia i fjor.
«Mange takk for at dere sørger for bibler til
kirken vår. Uten deres hjelp ville vi ikke hatt mulighet til å gi folk det viktigste – Guds Ord!» Pastor Hakeem

I 2016 leverte Åpne Dører
Det er nok til å fylle 16
746 Folkevogn-bobler.

2 512 000

bibler, bøker og kristne ressurser

Åpne Dører distribuerte over 114 000 bibler og
kristne ressurser i Syria forrige år.
www.opendoors.no
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Januar - Februar

Vi ga livsviktig hjelp til mer enn 60 000
nordkoreanske kristne, takket være Åpne
Dørers støttespillere.
«Da vi mottok deres materiell og støtte,

Hvordan din
gavmildhet
utgjorde en
forskjell

ble vi fylt av Jesu kjærlighet og nåde. Vi
brenner for å hjelpe undergrunnskirken
i Nord-Korea og er så takknemlige for at
dere står sammen med oss.»
- Nordkoreansk troende

bringer jeg min takk til hver eneste en. Gud
har brukt dere til å sørge for at mine barn
og jeg lever, har mat å spise og klær å ta
på oss. Takk for hans velsignelser gjennom
dere!»- Sharifa, enke i Kamerun

Mars - April

Mer enn 103 000 kristne sør for Sahara
mottok praktisk hjelp, takket være Åpne
Dørers støttespillere.
«Kjære alle dere i Åpne Dører, som mor

ÅPNE DØRERS
VERDENSVIDE
ARBEID I 2016

Mer enn 910 000
Sentral Asia
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Nord-Korea
47 %
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47 %

Projekter

Mer enn 606 500
Midtøsten/Nord Afrika

Deres støtte har
gjort Åpne Dører i
stand til å gi
27 000 familier i
Irak og Syria viktig
nødhjelp.
«Vi sier mange
takk for deres tøtte, som er en stor
ære for oss å motta. Gjennom den
kan vi forstå og
føle deres dype
kjærlighet for oss
og vårt folk. Med
deres støtte har vi
kunnet møte menneskers behov,
både menneskelig og åndelig.» Medarbeider i
Aleppo, Syria
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Mer enn 47 000
India
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Mer enn 34 500
Latin Amerika

Bibler og kristne
ressurser som er
levert

47 %

Projekter

Kristne som har fått
nødhjelp og praktisk
støtte

2%

Uddannelse og
konferencer

18 %

September - Oktober

Åpne Dørers partnere distribuerte mer
enn 114 000 Bibler og kristne ressurser i
Syria i fjor.
«Jeg besøkte huset til en enke og oppdaget at Bibelen hennes hadde blitt brent

6%

under okkupasjonen av Maaloula. Jeg
Rejser til for
fulgte kristne

Økonomisk
oversigt for

var så lykkelig for at jeg hadde med meg
2015
27 %

Informationsarbejde

bibler og kunne gi henne en ny. Hun ble
virkelig takknemlig.» - Åpne Dørers partner, Syria

47 %

47 %

Projekter

Projekter

Administration*

Kristne som har
fått opplæring og
utdanning

Dører og deres støttespillere fikk vi til og
med juridisk
bistand.» 2 %
Åpne Dørers47partnere
ga praktisk hjelp til
2%
%
og
- Neeraj, Uddannelse
troende
fra IndiaUddannelse
medog hindubakProjekter kristne i India i fjor.
konferencer
mer enn 16 000
konferencer
18
%
18 %
Administration*grunn; han ble presset til å fornekte sin
Administration*
«Det er godt å vite at dere står sammen
6%
6%
tro.
Rejser til for
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med oss når vi er i nød. Økonomisk
Deres støtte oppØkonomisk
fulgte kristne
fulgte kristne
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muntret oss virkelig. Takket
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Juli - August

18 %

Administration*

2015

2015

konferencer

6%

27 %

Informationsarbejde
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Mai - Juni
Åpne Dørers
støttespillere finansierte opplæring for mer enn
821 500 troende i Midtøsten og
Nord Afrika.
«Dette disippelkurset er livsforvandlende! Andre
program og studier gir ‘bare’ teologisk kunnskap,
mens denne opplæringen er til stor
hjelp for å forstå hvem Gud er.
Kurset gir kjennskap til Jesus,
og verktøy til å
leve ut livet som
kristen»
- Abid , som deltok på Åpne
Dørers disippeltreningskurs for
nye troende på et
hemmelig sted

Opplæring av kristne
og kirkeledere
...slik at de kan stå sterke for Jesus.

«Dette disippelskapskurset er livsforvandlende! Kurset gir kjennskap til Jesus, og verktøy til å leve ut livet som kristen» - Abid

Ibsa, pastor blant forfulgte kristne i Øst Afrika forteller sin opplevelse:
«Jeg kom til tro på Jesus som en ung mann, da landet var under kommunistiske styre. Fordi jeg ikke ville gi opp troen min, satt jeg fengslet i tre år. Jeg ble
stadig banket opp og torturert, men ved Guds nåde
holdt Han meg oppe.»
Etter at Ibsa ble løslatt, begynte han med kirkeplanting. I dag har mer enn 600 fellesskap vokst frem, og
45 av disse er under Ibsas omsorg. De fleste kristne
han betjener i disse fellesskapene, møter ulike typer
forfølgelse, og Ibsa har måttet lære hvordan han skal
kunne hjelpe dem.
«Jeg forsøkte alltid å hjelpe mennesker som hadde
opplevd traumatiske hendelser, men jeg hadde ikke
nok kunnskap. I prosessen kan jeg ha trigget enda
større smerte i dem, fordi jeg ikke forsto hvordan
traumene påvirket livet deres.»
Ibsa deltok på Åpne Dørers opplæringskurs i traume-rådgivning.
«Jeg lærte mange ting i løpet av kurset. Hvilken forskjell det utgjorde! Jeg var i stand til å gi mye bedre
hjelp til en forfulgt troende som nettopp hadde mistet sin ektemann, og som hadde blitt gjort skam på
i begravelsen, fordi hun var kristen. Da jeg så hvordan min veiledning hjalp denne enken, begynte jeg å
10
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dele videre det jeg hadde lært til andre pastorer. De
hadde samme opplevelse som meg, og ble oppmuntret til å praktisere det de hadde lært.»
«Jeg har blitt overbevist om at traumeveiledning må
være mitt fokus videre fremover, slik at jeg kan hjelpe andre å ta tak i de traumene forfulgte kristne møter. Det gir meg mye glede å dyktiggjøre andre til å
hjelpe traumatiserte kristne.»
*Navn endret av sikkerhetsgrunner

TAKK! I fjor underviste Åpne Dører mer enn 1 million kristne som møter forfølgelse og diskriminering. Kursene inkluderte teologisk undervisning
som tar for seg forfølgelse og traumeveiledning.
•

•

samlet og gjøre Guds vilje.» - Pastor Ulia Elkanah
•

Støttespillere av Åpne Dører var med å bidra til
undervisning av mer enn 821 500 troende i Midtøsten og Nord Afrika.
I Den sentralafrikanske republikk holdt Åpne Dører seminarer flere steder, med sikte på å gjenopprette fred, forsone mennesker, reparere liv
og gjenoppbygge samfunn.
«Vi så utallige utfordrende episoder i landet
vårt, spesielt i vår egen region... Undervisningen
har gjort oss i stand til å overføre det vi har lært
til medlemmer av kirkene våre, slik at vi kan stå

I Sri Lanka har Åpne Dører undervist mange kristne gjennom 'Stå Sterke i Stormen' – programmet. (SSIS).
«Gjennom SSIS-programmet fikk jeg en dypere forståelse av at Gud virkelig har en plan for livet mitt, en plan som han oppmuntrer meg til å
følge... Ved Guds hjelp får jeg styrke til å gjøre
hans vilje.» - en deltaker

•

I Irak ga faglig undervisning håp og stabilitet til
mange fordrevne kristne.
«Jeg er glad for at jeg ikke er alene i dette.» Madonna, deltaker på sykurs ledet av Åpne Dørers partnere

•

I Libanon fikk 21 ungdommer fra Syria hjelp
til å fokusere på ungt lederskap gjennom et

femdagers kurs.
«Utmerket undervisning! Den dekket alle de
viktige temaene vi trenger i en hverdag, preget
av krig.» - Aram

Åpne Dører underviste
mer enn

1 050 500
mennesker som
som blir forfulgt og
diskriminert for sin tro.

www.opendoors.no

11

Takk!

Deres engasjement gjør oss i stand til å støtte og dele
budskapet fra den forfulgte kirken i mange ulike fora.

Med over 500 møtepunkt rundt om i landet treffer vi
mange engasjerte mennesker. Vi besøker husgrupper, bedehus, kirker, konferanser, bibelskoler, folkehøyskoler og ungdomsgrupper på kryss og tvers i
hele kirke-Norge. Åpne Dører er for hele Jesu legeme. Vi arbeider aktivt for å bygge en bro mellom oss
og våre forfulgte trossøsken, for å mobilisere kristne
her hjemme til å stå sammen med dem som lider for
sin tro – og la oss styrkes og inspireres av deres vitnesbyrd. «Om et lem lider, lider alle lemmene med»
1.Kor 12:26.
Vi har stadig besøk fra feltet. Mens Fawzi, pastor i
den største evangeliske kirken i Midtøsten (Kairo), var
hos oss, ble en buss i Minya, Egypt, massakrert. Både
slektninger og medlemmer fra hans menighet var direkte berørt av det grusomme angrepet. Vi fikk stå
sammen med ham og konen i bønn. Han kommenterte også hendelsen på TV2 Nyhetskanalen.

der og løfte fram våre forfulgte søstre, som virkelig
trenger at noen står opp for dem.

Helene Fisher som leder Woman to Woman internasjonalt har også vært vår gjest. Kvinnearbeidet når ut
til stadig flere. I år deltok vi i tog 8. mars i Bergen og
Trondheim. Det oppleves verdifullt å være med også
12
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Bibelen knytter rike løfter til bønn. Jakob 5,16 sier at «Et menneskes bønn er virksom og utretter
mye». Tenk – når vi, alene og gjerne i stillhet, løfter våre bønner fram for Gud, så er dette noe
som virker og utretter mye! Samtidig taler Bibelen også om bønnefellesskap; om det to blir enige om å be om…
I møte med bønneemnene fra forfulgte kristne, har
jeg virkelig opplevd styrken ved å stå sammen i bønn.
De sterke historiene og bønnebehovene kan av og
til gi oss følelsen av motløshet. Hva kan mine bønner
utrette i møte med slike prøvelser? Da er det et privilegium å ta med seg disse historiene til bønnegruppa; lese dem høyt for hverandre og i fellesskap be for
våre forfulgte søsken.

Åpne Dører Norge har deltatt på Muskathlon for første gang, i Libanon. (Se www.opendoors.no for mer
info). Tre spreke nordmenn «løp for livet», de deltok
på hel- og halvmaraton til støtte for kristne i Midtøsten.
Et av høydepunktene dette året var lanseringen av
World Watch List (Forfølgelseslisten). Sentrale politikere var tilstede og kommenterte funnene, samt en
av VGs redaktører. Mediedekningen rundt lanseringen har aldri vært større.

Vår gjest «Hanna» fra Sørvest-Asia holdt seminar på
UL i Kongeparken. 385 ungdommer deltok og fikk
høre hennes sterke budskap, og fem ungdommer tok
imot Jesus. Der er flere gjester på programmet framover, følg med om de kommer til et sted i nærheten
av der du bor. Eller ta kontakt om dere ønsker besøk.

Sammen i bønn

Det at vi kan stå sammen og løfte opp konkrete situasjoner og personer i bønn er svært verdifullt, det er
et arbeid som ikke kan måles – men merkes: «når vi
ber, skjer det mer bak vår rygg enn foran våre øyne».
Takknemlige tilbakemeldinger fra feltet er mange
og sterke. «Dere må hilse og takke alle som står
sammen med oss i bønn!» – og: «Be for oss!» er oppfordringer vi får fra feltet.
På tross av lyspunkter og sterke vitnesbyrd, stor støtte og et fantastisk engasjement, kan vi ikke lene oss
tilbake. Forfølgelsen er ikke over, tvert imot, den
øker. Vårt oppdrag er ikke fullført. Takk for at du står
sammen med dine brødre og søstre i bønn og gir av
din tid og dine midler. Sammen gjør vi en forskjell!

Dette kortet ble sendt som en oppmuntring til Maryam i fengselet

høsten ta dine forfulgte søsken med inn i ditt bønnefellesskap?
Om du ikke er den del av en bønnegruppe; kanskje
kan du ta initiativ til å starte opp? Du vil bli forundret
over hvilken betydning dette kan få, både for deg
selv, de du ber sammen med – og ikke minst: De du
ber for!
I Åpne Dører har vi mange muligheter til å be konkret
for forfulgte søsken – og stadig får vi gleden av å sende takkebønner. Vi var nylig samlet til bønnegruppe,
og det var stort å endelig kunne takke for Maryam
som nå er sluppet ut av Evin-fengselet! (Se side 14.) Vi
har bedt for henne siden 2013, sendt henne håndlagde kort (se bildet), og vi har fulgt med på den vanskelige situasjonen hennes. Det er stort å ha noen å dele
gleden over bønnesvaret med, og det gir nytt mot til
å fortsette bønnearbeidet. Så enten du ber i gruppe
– eller alene; ikke gi opp! I juni fikk jeg følgende sms:
«Har hatt Maryam i tankene en tid nå. Vet du noe mer
om hennes situasjon?» I juli møtte jeg et eldre ektepar; og de spurte: «Hvordan går det med Maryam?

Det er styrkende å erfare at vi er flere som lar oss beVi ber for henne ved frokostbordet» Det er
røre av det vi leser. I vår bønnegruppe har vi særlig engasjert oss Det er fantastisk å høre fantastisk å høre fra mennesker som ber
i kvinnearbeidet til Åpne Dører; fra mennesker som ber – og som er på fornavn med forfulgte sø«Women to Women». Etter at vi – og som er på fornavn sken! Og dere kan bare tenke dere gleden da jeg senere denne sommeren kunhar bedt i fellesskap, «tar vi med med forfulgte søsken!
ne formidle at Maryam er satt fri! Vil du
oss hjem» en kvinne hver – og ber
for henne frem til neste samling. Det er godt å forde- bli med på noe stort? Les bladet, bønnekalenderen
le bønnearbeidet oss imellom, og vite at vi er flere og W2W sitt nyhetsbrev. La deg engasjere og be, du
som står sammen! Kanskje skulle nettopp du denne også – alene eller sammen med andre. Det virker!

Olaug Lillian Bjørke
Områdeleder på Sunnmøre og leder for Åpne Dørers radioarbeid

www.opendoors.no
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MARYAM ER LØSLATT FRA FENGSEL I IRAN
Maryam Naghash Zargaran er løslatt fra fengsel i Iran etter fire år, dømt
for å være en sikkerhetsrisiko for landet. Hennes egentlige «forbrytelse» er at hun har levd ut sin tro. Hun har ledet en husmenighet, vært
en dyktig evangelist og bibellærer og drevet et barnehjem der barna
fikk høre om Jesus.
Maryam har vært og er fortsatt alvorlig syk. Både Åpne Dører og andre har hatt bønnekampanjer for henne. Det nytter! Nå kan vi prise og
takke Herren sammen. Be for Maryam. Vanskelighetene er helt sikkert ikke over. Myndighetene vil følge nøye med på hva hun foretar
seg framover.

SØNDAG FOR FORFULGTE 2017
I november arrangerer vi «Søndag for forfulgte» (IDOP - International Day Of Prayer). Millioner av troende rundt i verden møtes i hemmelighet, ber i stillhet og tilber i det skjulte –
fordi det å følge Jesus kan føre til vold, fengsling og død.
Vi inviterer dere til å oppleve noe av hvordan det er å være medlem av en undergrunnskirke. Velg den
søndagen i november som passer best.
Kom sammen som menighet, bibelgruppe eller familie.
Det er valgfritt hvor mye dere gjør ut av arrangementet. Alt fra ekstra bønn for forfulgte kristne, vise en
filmsnutt, gi kollekt eller et møte der hele fokuset er på dette temaet. Dersom dere ønsker ressurser med
informasjon, småfilmer og idéer til aktiviteter for «Søndag for forfulgte», ta kontakt, så sender vi dere en
gratis ressurspakke. Ta også kontakt om dere ønsker besøk fra Åpne Dører.
Mail: norway@od.org / tlf: 38 11 14 00

I oktober og november arrangeres fakkeltog
over hele landet, til støtte for forfulgte kristne.
Lokale arrangører setter bein på sitt engasjement og samler tusenvis av mennesker. I følge
menneskerettighetserklæringen har alle rett til å
ha en tro, skifte tro og utøve tro. Mange mennesker lever likevel i omstendigheter der dette er
vanskelig, og ofte farlig. Bli med!

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO
Ta initiativ til fakkeltog på ditt hjemsted, kontakt
oss så hjelper vi. Åpne Dører står sammen med
Stefanusalliansen om initiativet.
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FORFULGT 2017
Bli inspirert av den forfulgte kirken!

15. – 17. september 2017, Fredheim Arena, Sandnes
Møt «Jasar» fra Colombia!
«Jasar» er kirkeleder og evangelist i Colombia. Han
har en fortid som kriminell frem til han møtte Jesus
og ble frelst. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke sette
hans historie på trykk. «Jasar» har bodd i de områdene av Colombia hvor de to store geriljagruppene
FARC og ELN kontrollerer livet til mange mennesker.
Han vitner om hvordan Gud beskytter sin menighet
midt i forfølgelse og lidelse.

Forfulgt 2017 er en videreføring av den årlige
Feedbackweekenden og en inspirerende møteplass for
alle som er interessert og engasjert i forfulgte kristne.
Du får:
• Møte «Jasar» fra Colombia, han lever ut evangeliet med
fare for sitt liv
• Informasjon om reisemuligheter gjennom Åpne Dører
• Egne samlinger for de som har reist med Åpne Dører
• God undervisning fra den forfulgte kirken
• Være med i forbønn for de forfulgte
• Ny inspirasjon og godt felleskap
Sted:
Fredheim Arena. For dere som skal ha overnatting anbefaler vi hotell Sverre og Scandic Stavanger Forus i
Sandnes. Oppgi avtalekode: D00033592 for rabatt
Pris:
Hele helgen kr. 400.- (Møter, seminar og måltid)
Påmelding:
Innen 10. september til norway@od.org / tlf: 38 11 14 00
www.opendoors.no
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VI BESØKER BLANT ANNET DISSE STEDENE I SEPTEMBER
Dato				Tid			Sted
Søndag 3.september		
kl 11.00 			
Volda / Ørsta misjonsforsamling
Søndag 3. september		
kl. 11.00 			
Bryne frikirke
Søndag 3. september 		
kl 11.00 			
Randaberg forsamlingshus
Søndag 3. september 		
kl 18.00 			
Halden Metodistkikre
Søndag 10. september 		
kl 11.00 			
Lillestrøm Metodistkirke
Onsdag 13.september 		
kl 19.30 			
Årseth bedehus, Ellingsøy
Torsdag 21. september 		
kl. 19.00 			
Kvitsøy bedehus
Søndag 17. september 		
kl. 11.00 			
Lyngdal frikirke
Fredag/lørdag 22.-23. september 				
Kvinnehelg Brusdalsheimen
Lørdag 23. september 		
kl. 18.00 			
Bjerkreim bedehus
Søndag 24. september 		
kl. 11.00 			
Tistedal Normisjon
Søndag 24. september 		
kl. 11.00 			
Frøyland forsamlingshus
Søndag 24.septemer 		
kl. 11.00 			
Misjonssalen, Ålesund
Torsdag 28. september 		
kl 20.00 			
Tryggheim VGS
Lørdag 30. september 		
kl 19.30 			
Salem misjonskirke Bergen

Møt pastor «Jasar» og hans kone fra Colombia

«Jasar» er kirkeleder og evangelist i Colombia. Han har en fortid som kriminell frem til han møtte Jesus og
ble frelst. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke sette hans historie på trykk. «Jasar» har bodd i de områdene
av Colombia hvor de to store geriljagruppene FARC og ELN kontrollerer livet til mange mennesker. Han
vitner om hvordan Gud beskytter sin menighet midt i forfølgelse og lidelse. Kom og hør deres vitnesbyrd
disse stedene:
•
•
•
•
•

Ålgård - Ålgård bedehus		
Ålesund – Årseth bedehus		
Bergen – Betel			
Sandnes – Fredheim Arena		
Sandefjord – Menigheten Vintreet

10. sept. Kl. 11.00
13. sept kl. 19.30
14. sept kl. 19.00
17. sept kl. 11.00
20. sept kl. 19.00

«Jasar» og hans kone vil også delta på Forfulgt 2017 på Fredheim Arena.

NÅ HAR DU SJANSEN TIL Å BLI MED ÅPNE DØRER PÅ EN
BØNNE- OG OPPMUNTRINGSTUR TIL EGYPT I 2018.
På denne turen vil vi møte forfulgte kristne og
høre dem dele fra sin hverdag som kristne i et
muslimsk land. Vi får høre om deres kamp, smerte, glede og håp. I tillegg vil vi besøke noen av
Egypts kjente turiststeder. For informasjon:
Kontakt trondkjartanm@od.org / tlf: 40 54 58 15.
Mer informasjon kommer i neste blad og på hjemmesiden, men sett av datoen allerede nå!

Dato: 18. – 26. mars 2018

