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Åpne Dører har program på
TV Visjon Norge hver torsdag kl.19.30. Nytt program
annenhver uke, reprise uka
etter, tirsdager kl. 11.30.

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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Håp for «Jackelines» barn
Tårene renner nedover kinnene på
«Jackeline.» I hånden har hun et lite, utslitt fargefoto av sin far. Hun var bare 7
år da han ble drept. «Det som hendte meg,
skjer med så mange barn i dette landet,» sier
hun stille. «Jeg husker ikke far så godt lenger,
men jeg savner ham veldig. Noen ganger
ønsker jeg at han var her og at jeg kunne
kjenne at han holdt rundt meg!»
«Jackeline» (15) bor i Colombia og er en
av de altfor mange som har betalt en høy
pris for troen på Jesus. Hun er et av mange offer for illegale geriljagruppers nådeløse framferd mot dem som ikke støtter
deres visjon og ideologi. Pastorer og deres
familier er særlig rammet fordi kirkens
arbeid undergraver narkotikahandelen
og tanken om revolusjon. Kidnappinger
av barn har vært et stort problem og en
effektiv måte å spre frykt og apati. Barn
tvinges til å bli barnesoldater, de hjernevaskes, drilles og blir i noen tilfeller sin
egen families største trussel. Mange unge
jenter har endt opp som sexslaver og prostituerte for geriljasoldater.
Colombia kjemper for sin fremtid
og legedom for sine mange sår etter en
over 50 år lang borgerkrig. Flertallet av
Colombias innbyggere avviste nylig fredsavtalen myndighetene hadde inngått med
FARC-geriljaen. Bare 37 prosent av befolkningen valgte å delta i folkeavstemningen.
For mange brast håpet om fred, for andre

tentes håpet om rettferdighet og kanskje
også hevn.
I dette bladet kan du blant annet lese
om Sebastian. Han ble rekruttert inn i
en illegal væpnet gruppe som barn, og
følte seg som en sann revolusjonær med
stor beundring for Mao og Marx. Men et
møte med Jesus forandret alt. Og her tror
vi håpet for Colombias fremtid er. For i
møtet med Jesus Kristus ligger både rettferdigheten og tilgivelsen, og håpet om
en ny fremtid.
La oss trofast stå sammen med våre
colombianske trossøsken i bønn. Håpet
vårt er at «Jackelines» barn skal slippe å
oppleve samme smerte og savn som hun
selv har gjennomlevd. Trosheltene er de
som velger tilgivelse i stedet for hevn, bekjennelse i stedet for fornektelse og som
lærer barna sine å elske i stedet for å hate.
Det er et krevende valg som må trosse følelser - det er å leve i tro.
Åpne Dører vil være
der, også for dem.
Kallet er «å styrke den
rest som er igjen før den
dør.» Forfulgte kristne
er ikke så kravstore,
de roper ikke så
høyt, men de
ber oss stå
sammen med
dem i bønn.

Trond Kjartan Michelsen | Leder for områdearbeidet
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til
VEIEN
sann FRED
S

elv om volden mot
kirken i Colombia har
avtatt, føler de troende
likevel på presset. Med
fredsavtalen som nylig
havarerte, ser det ikke ut
til at det blir endringer i
nærmeste framtid. Likevel
finnes håp om en sann
fred i Gud – ikke minst
gjennom det Han gjør i
opprørernes hjerter. Stadig flere geriljasoldater tar
imot Jesus.
Etter mer enn et halvt århundre
med konflikt, trodde man at den
colombianske regjeringen endelig hadde lykkes å få i havn en
fredsavtale med landets største
opprørsgruppe, Colombias revolusjonære styrker (FARC).
Slik gikk det ikke. Overraskende nok ble fredsavtalen
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nedstemt i en folkeavstemning
2. oktober. 50,2 prosent avviste
avtalen, men 49,8 prosent stemte
for. Mellom annet ser det ut til at

Ledelsen i FARC
tillater militante
å lytte til kristne
radiostasjoner.
kravet at FARC skulle slippe straff,
falt motstanderne tungt for brystet. Mange har store problemer
med å tilgi FARC, enda mindre å
ha tillit til dem.
Også kirken er delt i denne
saken. Den urbane kirken er optimistisk, mens kristne i landlige
områder er skeptiske til løftet om
fred og forsoning, etter så mye
lidelse. Vold relatert til organisert
kriminalitet er fremdeles den
største faktoren bak forfølgelse
av de kristne. I Colombia har
FARC vært den absolutt største

eksponenten for denne volden.
Siden starten i 1964 har de
drept pastorer, ødelagt kirker og
drevet utpressing av menigheter.
De har bortført misjonærer og
kirkeledere, og tvunget unge til å
gjøre tjeneste som barnesoldater i
opprørernes rekker.
Tross utfallet av folkeavstemningen er der lyspunkt og grunner til håp for framtiden: Etter et
halvt århundre med vedvarende
borgerkrig i Colombia, ser vi nye
tendenser. Geriljasoldater i halvparten av frontene til FARC har
nå mulighet til å være åpenlyst
kristne, uten å risikere livet.
Ledelsen i FARC tillater også
sine soldater å lytte til kristne
radiostasjoner som sender fra
Bogotá, Colombia for Kristus. På
denne måten får de høre om Jesus
og fredens evangelium.
ET USANNSYNLIG VENNSKAP
29 militære kommandanter

møtte representanter for regjeringen i Havana til fredssamtaler.
Tre av kommandantene er identifisert som kristne av geriljaens
ledende forhandler, sekretariatsmedlem Ivan Marquez. Ifølge
ham er folk fri til å følge den religionen de ønsker.
Disse kommandantene har
blitt påvirket gjennom vennskapet med Russel Martin Stendal,
en misjonær som gruppen kidnappet for mer enn 30 år siden.
Stendal lanserte 'Colombia for
Kristus' med tanke på dem som
hadde tatt ham til fange. Han
hadde en dristig visjon: Alle FARCmedlemmer skulle få mulighet til
å lære om kristendommen. Om
de tok imot budskapet, ville dette
endre geriljaens hjerter og sinn.
Stendals tanke var at bare slik
kunne det bli satt en stopper for
volden.
Det kristne budskapet ser ut
til å nå inn, i hvert fall på toppen.

Om det får følger for colombianske landsbyer, hvor geriljaen fortsetter å trakassere kristne, er en
annen sak.
Stendal har bodd i Colombia

«Jeg er ikke så
optimistisk for
'fredsprosessen' i
og for seg.. Jeg er
imidlertid optimistisk når jeg ser at
Gud forandrer hjertene til mennesker
på alle sider av
konflikten.»
siden han var barn. Hans evangeliske arbeid er støttet av kristne i
Colombia, USA, Canada og Europa.
Hans utadrettede arbeid har ført
til sterk motstand fra både regjeringen, høyrevridde paramilitære

og venstrevridde opprørere. Han
har sittet i varetekt hos dem alle,
inkludert at han var bortført av
rebeller fem måneder i 1983.
OPPMUNTRING PÅ REISEN
Blant dem som forhandler for
FARC får Stendal ros for sin rolle
i fredsprosessen:
«Martin er en fredens apostel,
og hans ord har skapt et gunstig
miljø for fredssamtalene. Han
oppmuntrer oss i arbeidet for en
politisk løsning på konflikten i
Colombia,» sier Marquez, som
bruker Stendals mellomnavn,
Martin, i sin omtale.
Marquez' høyre hånd, Jesús
Santrich, bekrefter: «Martin er en
svært god mann med sosial kompetanse, han er åpen og fordomsfri. Martin har en forsonende ånd
som gir og skaper tillit, ikke bare
med det han sier, men også gjennom det han gjør.»
Santrich peker på Stendals
www.opendoors.no
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samfunnsengasjement, der han
over lang tid har forsøkt å nå
mennesker som lever i fattigdom.

at FARC ikke har utført noen religiøst motiverte drap på pastorer
siden 2009, men det har vært
andre typer forfølgelse – trusler,
utpressing, tvungne kirkestengninger og forbud mot å forkynne
evangeliet.

FREMDELES FIENDTLIGE TIL
KIRKEN
Som et resultat av krigen med den
colombianske regjeringshær, har
FARC blitt svakere. Likevel fortset- 'GUD HAR SATT FOTEN I DØRA'
ter kristne å oppleve et høyt nivå Stendal anslår at minst 10 prosent av FARC-geriljaen nå er
av forfølgelse og vold.
FARCs involvering i organi- kristne. Den første endringen han
sert kriminalitet betyr at kristne ser hos dem er at de begynner å
ofte blir fanget i kryssilden mellom opprørerne, paramilitære
«Gud har satt
grupper og kriminelle gjenger.
foten i døra.»
FARC tolererer lav grad av
uenighet både i og utenfor sine stille spørsmål ved ordrer, nekte
rekker. Dette fører til usikkerhet, å utføre onde handlinger eller til
og medlemmer er forsiktige med å og med flykter fra geriljagruppen,
si noe negativt om andre kommu- selv om alt dette kan føre til straff
nistregimer. Marxist-ideologien eller henrettelse.
«Konverterte geriljasoldater
er heller ikke død. Av den grunn
nekter mange kristne i Colombia blir frimodige og pågående for
sine barn å delta i FARC's dager evangeliet,» sier han.
Til sist minner Stendal om at
med 'samfunnsarbeid'. Barna som
ha deltatt på slike dager, kommer kampen ikke er mot enkeltmenofte hjem og nekter å gå i kirken. nesker, regjeringer eller opprørsI tillegg blir mange av dem rekrut- bevegelser, men mot ondskap.
Dette krever bønn!
tert til geriljaen.
«Jeg er ikke så optimistisk med
Stendal sier at FARCs praksis
med indoktrinering av barn er tanke på 'fredsprosessen' i og for
seg. Politikerne som er involvert
«svært» effektiv.
«Deres rekrutteringsmål er er for det meste ekstremt korrupte
kristne ungdommer fordi de er så og ikke til å stole på. Imidlertid er
lydige,» sier en tidligere colombi- jeg optimistisk når jeg ser at Gud
ansk medarbeider for Åpne Dører. endrer mange hjerter på alle sider
Navnet holdes tilbake av sikker- av konflikten. De har tatt imot oss,
og ’Gud har satt foten i døra’. Gud
hetsgrunner.
Åpne Dører har dokumentert gjør helt klart noe i Colombia som
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vil påvirke hele verden, og noen
av geriljaene er en del av det. Det
at opprørernes lederskap endrer
holdning, vil påvirke vanlige
colombianere. Det betyr at det vil
bli mer frihet til åpent å tilbe Herren», avslutter Stendal.
EN SYNLIG ENDRING
Det mest avgjørende beviset for
endringen innen FARC, er bevegelsens ledende forhandler, Ivan
Marquez selv. «Jeg ser noe i blikket
til Ivan Marquez,», sier Helmer
Idrebo (52). Han tilbrakte 33 år
som gerilja i Vest Colombia under
dekknavnet Geronimo. Som leder
for FARC's 8. Fronts milits, var hans
jobb å holde sivilbefolkningen på
linje, i orden og lydighet. Idrebo
ble en kristen i 2007. Når han nå
ser TV-rapporter fra fredssamtalene i Havanna, har han lagt
merke til en forandring i
Marquez, sin tidligere kollega.
«For et år siden var blikket
hans helt annerledes,» sier Idrebo.
«Jeg er sikker på at noe har rørt
ved hjertet hans. Jeg vet ikke
hvordan, men jeg vet at Gud har
lagt sin hånd på ham. Gud vil ikke
fjerne den fra Marquez før Han
har gjort sitt verk, for Gud går
aldri fra halvgjort arbeid».
«Ivan Marquez har vært skitten og uredelig, slik jeg også var.
Men den Guds hånd som har rørt
ved Ivan, er den samme hånd som
rørte ved meg og forandret mitt
liv», avslutter Idrebo.

FARC
Den 52 år lange krigen har
krevd mange colombianske
liv og medført store traumer i befolkningen. I den
ideologiske krigen FARC
har ført, har kirken vært en
spesielt utsatt målskive.
De bevæpnede revolusjonsstyrkene i Colombia,
også kjent som FARC, begynte i 1964 som den militære gren av det colombianske kommunistpartiet. Siden begynnelsen har FARC utført voldelige
angrep, ikke bare mot dem de anser som støtter av
den colombianske regjeringen, men også mot landets elektrisitetsforsyning, veier og broer.
De har finansiert sin virksomhet gjennom kidnapping, pengeutpressing, illegal gruvedrift, dyrking av coca og narkotikahandel. FARC blir ansett
som en terroristorganisasjon av både EU og USA.
Historisk sett har kommunistiske, og dermed
ateistiske, geriljabevegelser ansett kirken som en
konkurrent til de colombianske hjerter og sinn. I
løpet av årene har FARC med tvang stengt og rasert
kirker, drept pastorer, presset menigheter, kidnappet misjonærer og kirkeledere og tvunget ungdom
fra kirken inn i sine rekker.

og krigen
mot kirken

Kristne i protestmarsj

Rettferdighet eller fred?
De siste ti årene har Colombias bevæpnede styrker
gjort store fremskritt i forhold til opprørerne, som
nå har begrensede valg: De kan forhandle med den
colombianske regjering eller vende tilbake til jungelen for å kjempe – en krig de egentlig allerede
har tapt.
I august 2012 kunngjorde president Juan
Manuel Santos at han hadde startet undersøkende
fredssamtaler med gruppen. Opprørerne har
fremmet en rekke krav. De ønsker blant annet en
politisk stemme, og vil ha sete i landets senat og
representantenes hus. De vil også sikres å slippe
fengselsdom, dersom de legger ned sine våpen.
På den ene siden ønsker folket å se at geriljaen
blir straffet for sine forbrytelser. Samtidig har de
et ønske om at krigen nå skal ta slutt, og de slites
mellom disse to ønskene.
En landsdekkende undersøkelse viser at colombianere flest plasserer det meste av skylden for landets vold på geriljaen. Den samme undersøkelsen
fant at 82 prosent anser geriljaen som kriminelle;
bare 13 prosent sa at opprørerne representerer
«revolusjonære idealer».

www.opendoors.no
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Illustrasjonsfoto

TIDLIGERE

geriljasoldat

FØLGER NÅ JESUS
S

ebastian var drevet av
et dypt hat mot alt kristelig. Nesten som Saulus
i Bibelen. Livet hans var
dedikert til opprørernes
sak helt til Jesus møtte
ham og forandret alt.

Som barn på landet i Colombia ble
Sebastian rekruttert inn i rekkene
til Den nasjonale frigjøringshæren (ELN). Det var et farlig liv, men
han følte seg som en sann revolusjonær og hadde stor beundring
for sosialistiske helter som Mao
og Marx. Han tenkte aldri på å
trekke seg fra denne livsstilen.
I mer enn 20 år forfulgte han
det evangelisk-kristne samfunnet
i Colombia. Kristne som forkynte
evangeliet, ble ansett som en
8 Åpne Dører • Nr. 11 • November 2016

direkte trussel mot ELN og deres
ideologi. Sebastian kunne ikke
fatte at det fantes mennesker
som trodde på Gud. Han var helt
og holdent kommunist.
«Jeg ønsket aldri å vite hvem
Gud var. Jeg var en fiende av Gud,
av kirken, og av alle som forkynte
evangeliet. Jeg forsøkte å være
trofast mot revolusjonen. Jeg var
alltid fokusert på å forfølge alt
som hadde å gjøre med evangeliske kristne.»
Men på 90-tallet endret livet
hans seg.
«I 1990 var jeg på vei for å
drepe en mann som forkynte
evangeliet.»
Da Sebastian kom frem, så
mannen ham inn i øynene og sa:
«Unge mann, Herren Jesus Kristus
har et kall til deg. Og selv om du

ikke vet det eller forstår det nå, så
kommer du til å bli en forkynner.»
Sebastians tanke hadde vært
å drepe ham, men noe rørte ved
hjertet hans og han dro bort med
uforrettet sak. I dette øyeblikket
startet en sakte og smertefull vei
mot sann fred.
DRØMMER OM JESUS
I løpet av en periode på tre år, viste
Gud seg for Sebastian gjennom
drømmer. Men Sebastian kjempet
mot Gud med alle sine krefter.
«Det var tre forferdelige år,»
sier han når han ser tilbake. «Men
Gud lot meg ikke dø.»
En natt forlot Sebastian kompanjongene og gikk opp på et fjell.
Han var desperat etter et svar,
enten fra djevelen eller fra Gud,
og Sebastian kalte på dem begge.

Men det kom ikke noe svar.
Han sovnet, men da morgenen kom, hadde han en drøm.
Han så en dør i himmelen. Det
kom ned en sky som stanset foran
Sebastian. En stemme kom ut fra
skyen og sa: «Jeg er Jesus fra Nasaret. Angre dine synder, for du
kommer til å dø.»
Sebastian ble skremt og
panikken grep ham. Men på tross
av drømmene sluttet ikke Sebastian å slåss mot Gud.
ET GEVÆR MOT HODET
«Jeg hadde en opplevelse der Herren ga meg en mulighet til å bli
kjent med Ham,» forteller Sebastian. «Jeg gikk sammen med kompanjongene mine for å angripe en
militærpatrulje, men ble tilfeldigvis innestengt og kompanjongene
mine dro bort. Jeg kjempet til jeg
gikk tom for ammunisjon. Jeg ser
det som et Guds mirakel at jeg
ikke ble skutt av militæret.»
Da Sebastian bare hadde én
kule igjen, rettet han geværet
mot øret. Han visste hvordan
livet i fengsel var, og ønsket ikke
å bli tatt i live. Men da han skulle
trekke i avtrekkeren, husket han

OM ELN

på drømmene og stemmen som
hadde talt til ham.
«Jeg vet ikke hvor jeg fikk styrken fra, men jeg sa: 'Hvis de evangelisk-kristnes Gud, drømmenes
Gud, setter meg fri i dette øyeblikk,
så skal jeg tjene Ham til jeg dør.'»
Det som etterpå hendte, kan
bare forklares som et under. Han
hørte et vindpust og det føltes
som om han fløt gjennom luften.
Bare noen øyeblikk etter var han
på et annet sted. Flyttet Gud ham
virkelig?
På nytt hørte Sebastian Guds
stemme: «Jeg er Jesus fra Nasaret
som løftet deg og reddet deg, slik
at du kan tjene Meg.»
I det øyeblikket overga Sebastian alt han hadde til Gud. «Saulus»
i ham døde, og «Paulus» ble født.
BLE VÆRENDE FOR Å VÆRE ET
EKSEMPEL
Etter at Sebastian kom til tro, forlot han ELN, men bestemte seg for
å bli boende i den samme byen.
Her hadde han tidligere pålagt
lover og gitt ordre om lydighet.
Men fra det øyeblikket Sebastian
ble en troende, ønsket han å være
et eksempel for omgivelsene.

«Mine gamle kompanjonger
begynte å forfølge meg fordi de
ikke trodde på at Gud hadde reddet meg.»
For dem var han en forræder. I
løpet av de fem første årene etter
omvendelsen forsøkte de tre ganger å ta livet av ham. Så fortalte de
Sebastian at de ikke lenger ville
forsøke å drepe ham, men at han
måtte ti stille om evangeliet.
«Jeg kan ikke ti stille,» sier han.
«jeg må fortelle om Herren Jesus.
Jeg er ikke redd.»
Det var ikke bare Sebastians
liv som endret seg. Kona hadde
tidligere vært involvert i ELN,
men nå kom både hun og barna
til tro. I det øyeblikket Sebastian
sluttet å arbeide for ELN, startet
forfølgelsen av familien.
ELN forsøker fremdeles å
skade Sebastian og familien hans.
Ved et tilfelle plasserte noen soldater en landmine i nærheten av
gården hvor Sebastian bodde. Heldigvis eksploderte den ikke, men
den forårsaket mye frykt.
GUD I ET LIV MED
PROBLEMER
Sebastian og familien ønsker

ELN ble grunnlagt i 1964 av en prest som trodde på frigjøringsteologien. Denne
illegale væpnede gruppen er den nest største i Colombia. ELN pleide å slåss mot
den største illegale og mest kjente gruppen, nemlig FARC. Som FARC blir også
ELN av mange land, inkludert EU, ansett som en terroristorganisasjon.

www.opendoors.no
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ikke å flytte. Men for å beskytte
barna fra å bli kidnappet, har han
og kona bestemt seg for å sende
barna til Åpne Dørers internatskole i Colombia; Visjon Agape. Det
er et trygt sted der barn til pastorer og ledere får mulighet til å gå
på skole, uten frykt for å bli tatt
til fange.
Det var ikke et lett valg for
Sebastian å la barna dra hjemme-

fra. «Men da jeg så hvordan Gud
forandret dem mens de bodde på
senteret, fikk jeg fred og trygghet for at barna mine er i Guds
hender.»
«Hvordan holder jeg fremdeles blikket festet på Jesus, midt i
forfølgelsen? Ved å lese brevene
fra apostelen Paulus og ved å lese
om martyrer i kirken. Det forsikrer meg om at jeg kan leve midt

i vanskeligheter og midt i en krig,
ledet av Herren,» sier Sebastian.
Jesu eksempel oppmuntrer
ham også dypt.
«Han ble mishandlet og såret,
og overga sitt liv. Han gav oss et
løfte om at de som overvinner, én
dag skal få være sammen med
Ham. Jeg ønsker å være en overvinner.»

+ Hvordan kan vi hjelpe de +

kristne i Colombia
I flere tiår har illegale, bevæpnede grupper i Colombia gjort
sterk motstand mot de kristne.
Disse gruppene anser kristne
som fiender på grunn av deres
etikk. Den gjør at de er motstandere av de bevæpnede gruppenes lyssky aktiviteter. De frykter også at kristne skal påvirke
andre. Derfor tillater de ikke at
kristne oppholder seg på deres
territorier.
I regioner på landsbygden
som er kontrollert av illegale
bevæpnede grupper, står de
kristne i fare for å bli jaget bort.
I tillegg stenger de militante kirker og begår voldelige handlinger
mot kristne. Flere har mistet livet
som et resultat av forfølgelsen.
Geriljasoldatene er også
kjent for å rekruttere colombianske barn. Nærmere 18 000
barn har blitt rekruttert til barnesoldater. Kristne barn anses
som populære rekrutteringsmål
siden de pleier å være mer lydige.
En del av den forfulgte
kirken i Colombia består av
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innfødte troende som blir diskriminert og fordrevet av sine
tradisjonelle stammeledere.
Noen blir nektet tilgang til
grunnleggende sosiale tjenester,
inkludert utdanning, eller medbestemmelse i avgjørelser som
skal tas i samfunnet. De risikerer å bli torturert.
Åpne Dører styrker den forfulgte kirke i Colombia gjennom:
• Utvikling av bibelsk materiell
• Bygging av kristne skoler
for innfødte
• Utdanningsprogram
• D istribuering av opplæringsmateriell
• Barnesenteret Visjon Agape,
hvor barn fra familier som
har blitt truet eller forvist,
i tillegg til dem som står i
fare for å bli rekruttert til
barnesoldater, kan bo og
studere i trygghet.
• Nødhjelp til forfulgte

GI

Styrk kirken i
C o l o m b i a ve d å
dele av dine ressurser. Gi ved
å benytte den vedlagte giroen,
ved å overføre penger til kontonr 3060.07.70000, eller
benytt hjemmesiden vår:
www.opendoors.no

BE

Ingen ting er viktigere enn dine bønner! Be om fred i Colombia,
for lederne og medlemmene i
FARC, og for Sebastian og hans
forfulgte familie. Finn flere
bønneemner i den vedlagte
bønnekalenderen.

SKRIV

Oppmuntre forfulgte kristne i
Colombia med et personlig brev.
En kort hilsen fra deg kommuniserer så mye! At de er elsket
og ikke glemt. Se neste side og
finn ut mer om skrivekampanjen på www.opendoors.no

Brevtjenesten

Skriv en hilsen!
Colombia

Prestene i Buenaventura
En av de farligste byene i Colombia er Buenaventura. Denne storbyen ved Stillehavet er kjent for
ekstrem vold, kidnappinger, drap
og terror.
Det startet i 1990 da FARC
begynte å dyrke kokain og rekruttere ungdommer til å kjempe på
deres side. Volden har økt siden
da, og i dag kjemper kriminelle
bander for å holde hele byen
under sin kontroll. Det finnes til
og med egne hus hvor folk blir
likvidert på grusomste vis.
Kirkene blir også angrepet.
Bare det å reise fra en del av byen
til en annen, kan gi prestene
alvorlige problemer. Prester som
våger å stå opp mot volden, blir
truet og noen blir drept.
En annen stor utfordring for
kirken er den okkulte praksisen
blant mange kriminelle bander,
der de benytter heksekunst for å
terrorisere de troende og svekke
kirken.
Prestene ber om at byen må
bli forandret. Volden er så omfattende at ingen våger å snakke om
det, av frykt for å bli drept. Men
prestene ser også en mulighet

for å dele evangeliet med bandemedlemmer. Det skjer mirakler,
og i noen områder er prestene
respektert av medlemmer av kriminelle bander.
Da disse prestene hørte om
denne skrivekampanjen, ga en av
dem uttrykk for sin takknemlighet over å høre at de ikke er alene:
«Gud gjør noe vidunderlig, og
våre brødres og søstres bønner vil
fullføre det Gud allerede er i gang
med å gjøre her i Buenaventura.»
Du kan støtte disse prestene
ved å sende dem et oppmuntrende
postkort. Skriv til én bestemt
prest fra listen, eller til prestene
generelt – så vil kortene bli distribuert til alle de prestene vi er i
kontakt med.
Husk at mange av dem bare snakker
spansk.
Du kan skrive til:
- Ramon
- Angelica (kvinne)
- Carlos
- Marcos
- Ana Maria (kvinne)
- Mateo
- Timoteo

- Ester (kvinne)
- David
- Pedro
- Antonio
- Elizabeth (kvinne)
- Rubén
- Judith (kvinne)
- Obed
- Simeon
Skrivekampanjen slutter
1. desember

Få nye skrivekampagner med posten eller som e-mail. Kontakt kontoret: Tlf. 9740 7781 – E-mail: denmark@od.org

Retningslinjer for skriving av en hilsen
• Skriv tydelig med enkelt språk • Legg vekt på trøst og oppmuntring.
på engelsk, eller på spansk.
• Ikke legg ved penger i brevet.
• Ikke nevn Åpne Dører.
• Skriv gjerne fornavnet ditt og
• Unngå omtale av væpnede
hvilket land du bor i, men ikke
grupper eller av myndighetene.
hele adressen.

• Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta gjerne med ett
eller to bibelvers.

SENDES TIL: Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00 - E-post: norway@od.org
www.opendoors.no
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WORLDWATCH

UPDATE
TYRKIA: Nå blir de kristne skyteskive
Det katolske nyhetsbyrået Fides
rapporterte 1.september 2016
at tyrkiske medier har begynt å
anklage den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus I, for å være medskyldig i
det mislykkede kuppet 15. juli.
Ankara hevder at kuppet var
organisert av den islamske predikanten Fethullah Gülen (som
nå lever i eksil i USA) og Hizmetbegelsen.
Fides rapporterer at avisen
Aksam publiserte en førstesideartikkel 30. august 2016, der de
hevdet et hemmelig samarbeid
mellom CIA, det økumeniske
patriarkatet og «gülenist-gruppen». Denne nyhetssaken var

mest sannsynlig fabrikkert,
ifølge nyhetsbyrået World Watch
Monitor.
Rolf Zeegers, forfølgelsesanalytiker ved WWR, bemerker
at Tyrkia blir mer og mer delt
mellom tilhengerne av president
Erdogan og alle andre:
«Det ser ikke lenger ut til at
det er felles plattform i sentrum,
og folket i Tyrkia blir mer og mer
hissige,» sier han.
«For første gang blir de kristne
påvirket av situasjonen i landet,
og det er potensielt farlig. Den
kristne minoriteten har alltid
vært sårbar og under forhold som
dette vil ingen forsvare dem – de
er et lett bytte.»

DE PALESTINSKE TERRITORIER:
Kristne lovet mer innflytelse
Al-Monitor 19. august 2016: President for de palestinske selvstyremyndighetene, Mahmoud Abbas,
har kommet med et dekret for å
«øke kvoten av kristne i lokale
styrer og råd». Dette gjelder i provinsene Ramallah og Betlehem,
og i flere landsbyer rundt de to
provinsene.
Dekretet fra 31. juli 2016 spesifiserer at antall seter som er reservert for kristne, vil bli flere enn
for muslimer i disse områdene. I
tillegg sies det at «lederne for de ni
lokale rådene – som har det høyeste antall kristne i de palestinske
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territorier – må komme fra det
kristne samfunnet».
Dette overraskende trekket
har ført til mistillit blant Abbas'
politiske motstandere. Hamasleder Yahya Moussa uttalte følgende til Al-Monitor: «Abbas ble
overrasket da Hamas annonserte
sin deltakelse i valgene til det
lokale rådet. Han kom derfor med
dette dekretet, som har som mål å
redusere Hamas' representasjon i
de lokale rådene».
Det som kan se ut som en
vennlig gest overfor lokale
kristne, trenger imidlertid ikke

være så uegennyttig som det kan
virke som, sier Henriette Kats,
forfølgelsesanalytiker ved World
Watch Research:
«Med grunnlag i Hamas' boikott av de siste kommunevalgene
i 2012, blir det sagt at Abbas heller ikke har regnet med at de skal
delta i valget i oktober. Hamas
beslutning om å delta, og risikoen
for deres mulige seier, kan godt ha
spilt en viktig rolle i Abbas' trekk.»
Ifølge Kats er det sannsynlig
at Abbas' trekk vil ha en negativ
effekt på kristne og provosere til
voldshandlinger.

world watch update

« ... For første gang blir de kristne påvirket av
situasjonen i landet, og det er potensielt farlig.»

- Rolf Zeegers,
World Watch Research

KINA: Regjeringen strammer grepet om religion
Den kinesiske regjeringen har
kommet med flere endringer av
lovene som regulerer religiøse
saker, idet president Xi Jinping
forsøker å få større kontroll på
religiøs praksis.
De nye endringene ble offentliggjort 7. september, for en
enmåneds konsultasjonsperiode.
Endringene av lovene inkluderer
retningslinjer for religiøs utdannelse, hva slags typer organisasjoner som kan eksistere, hvor de
kan eksistere og hva slags aktiviteter de kan organisere.
Yu Zhengsheng, som er formann for den kinesiske People's
Political Consultative Conference, understreker behovet for
at provinsielle myndigheter skal
ha en bedre samlet forståelse av
religion. Slik kan de bedre være i
stand til å motstå påvirkning fra
«utenlandske» religioner.
Ideen med å motstå «uten-

landsk» religion er generelt sett et
angrep på kristendommen. Den
blir sett på som et vestlig produkt,
utstedt av utenlandske makter
med et mål om å destabilisere
kinesisk «harmoni».
Dette kommer kort tid etter
at Kinas kringkasting annonserte
at de planlegger å stoppe alle tvprogram som markedsfører vestlig livsstil.
«Følgene for de kinesiske

kristne gjenstår å se, men det kan
godt være at disse direktivene finner sin vei inn i nye reguleringer
som påvirker kirken i Kina,» sier
en Asia-analytiker i Åpne Dører.
«Frihet i alle sektorer av
samfunnet har avtatt etter at Xi
Jinpeng kom til makten, og det
finnes bevis på at regjeringen
også strammer grepet på Tre Selv
Patriotiske Bevegelse (den statlig
godkjente kirken).»

MEXICO: Talsmann for religiøs frihet er drept
Den mexikanske avisen El Universo rapporterte 7. august at
Domingo López González, borgermesteren i San Juan Chamula,
ble drept på torget 23. juli 2016,
sammen med fire medlemmer av
teamet hans.
Drapet skjedde foran 2000
mennesker som klaget over borgermesterens politikk.
Borgermestere i tre nabobyer
i delstaten Chiapas ble drept

samme kvelden.
Domingo López hadde lovet å
fjerne religiøs intoleranse under
valgkampanjen i 2015.
San Juan Chamula er kjent
for vold og sosial uro. Den er som
en festning, der all motstand mot
innfødte tradisjoner ikke tolereres og motstanden blir bekjempet
med vold. Den katolske kirke i
byen blir ledet av innfødte ledere
og brukt til hedenske ritualer.

Ifølge rapporter fra World
Watch Monitor har konvertitter
til protestantisme gjentatte ganger blitt utsatt for forfølgelse.
Drapet på Domingo López,
en forekjemper for trosfrihet,
understreker enda en gang hvor
fiendtlig samfunnet er mot alle
som anses for å true den tradisjonelle religionen.

www.opendoors.no
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hjemmefronten

Thomas* løper for
forfulgte kristne
Thomas (37) fra Sunnhordland er første
mann ut som deltaker på Muskathlon for
Åpne Dører i 2017. Nå utfordrer han deg
som liker en fysisk utfordring og ønsker å
bety en forskjell for våre brødre og søstre
som forfølges for sin tro. Det er nå tre
stykker som er påmeldt til Libanon.
Hva gjorde at du bestemte deg for å delta?
Jeg ønsker å være med å hjelpe og sette søkelys på
forfulgte kristne. Når jeg kan kombinere det med
både trening og tur bestemte jeg meg raskt. Dette
blir gøy!
Hvilken distanse går du for?
Jeg vurderte først 42 km men kom frem til at det
blir for heftig med den varmen som sannsynligvis
blir i Libanon i mai måned, så jeg landet på 21 km
Hvordan legger du opp treningen fram mot ditt
Muskathlon?
Jeg har trent omtrent hele livet så jeg fortsetter
bare med det jeg allerede gjør :-)
Hvilken strategi har du for å samle inn 100 000
kroner?
Jeg kommer til å benytte sosiale medier samt
familie og omgangskrets for å profilere
Muskathlon
Til dere som enda ikke har bestemt dere for å del-ta
sier han:
Bli med! Dette er en glimrende måte å samle inn
penger til våre forfulgte trossøsken og det gir
moti-vasjon for å komme i form.

Egypt

11. – 18. februar 2017

FAKTABOKS
Muskathlon 2017
– løp for den som lider!
•
•
•
•
•
•
•

Løp hel-, halv- eller ultramaraton,
sykle 120 km eller gå 63 km
Libanon mai 2017
Sri Lanka oktober 2017
Turen varer en uke
Du får møte dine forfulgte søsken og
ta deg ut sportslig
Du samler inn 100 000,- eller skaffer
10 faste givere
For info: opendoors.no/muskathlon,
eller kontakt: fredrikt@od.org

Bli med Åpne Dører
til Egypt

Bønnetur + Møte med forfulgte kristne +
Nye erfaringer + Opplev et vakkert land + Godt fellesskap
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Åpne Dører på Podcast
Nå er det mulig å abonnere på radioprogrammene
våre! Åpne Dører har fått egen podcast. Som abonnent vil du få tilsendt nye programmer direkte til
din telefon, etter hvert som de legges ut. Radioprogrammene inneholder informasjon og vitnesbyrd,
aktuelle intervjuer, sang og musikk. Et kvarter fylt
av inspirerende stoff som vi virkelig anbefaler at du
får med deg!
Fra telefon: gå inn på app’en Podcaster, søk etter
«Radioprogram fra Åpne Dører». Du får opp to alternativ: Podcast episoder og Podcaster. Om du trykker på
podcasten «Åpne Dører i tjeneste for forfulgte kristne»,
kan du på neste skjermbilde trykke «subscribe». Så
enkelt. Tjenesten er gratis! Du kan laste ned programmene, og lytte til dem uten internettilgang.
Eller gå inn på nettsiden olaugb.podbean.com.
Her kan du lytte til programmene, bli følger og gjerne
dele dem videre med andre.
Ta kontakt om du har spørsmål i forhold til dette
med podcast. Vi ønsker å nå enda flere med radioprogrammene til Åpne Dører, og tror podcasten vil være
et flott redskap til dette.

FAKKELTOG 2016

«DER DET ER FARLIG Å SKIFTE TRO»

Olaug Lillian Bjørke leder Åpne
Dørers radioarbeid

Podcaster er
episoder av et
program som er
tilgjengelig på
Internett.

Bli med i Fakkeltog 2016!
08.11.16 - fakkeltog Bergen, kl 18.30
10.11.16 - fakkeltog Trondheim, kl 18.00
10.11.16 - fakkeltog Oslo, kl 17.00
10.11.16 - fakkeltog Stavanger, 17.30
13.11.16 - fakkeltog Sarpsborg, kl 18.00
14.1116 - fakkeltog Ålesund kl 18.30
16.11.16 - fakkeltog Stord, kl 18.00

Gå til www.fakkeltog.no
og finn mer informasjon om arrangementene
www.opendoors.no
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GI HÅP TIL MIDTØSTEN

Søndag for forfulgte kristne 2016
I november arrangerer vi «Søndag for forfulgte kristne». Vi
løfter fram de millioner av troende rundt i verden som møtes i
hemmelighet, ber i stillhet og tilber i et skjulte – fordi det å følge Jesus kan føre til vold, fengslig eller til og med døden.
Se opendoors.no for gode tips

NY BOK!

Stig Magne Heitmann

Kampen for trosfriheten
kr 149,-

Kampen for
trosfriheten

Folkevandringer og flyktningestrømmer globalt, og framveksten av
et flerkulturelt samfunn her i vesten øker. Innskrenking av trosfriheten i mange land, både på grunn av islamsk ekstremisme, religiøs
nasjonalisme, kommunisme, sekularisme og andre krefter tiltar. I
sin nye bok belyser Stig Magne Heitmann tema trosfrihet fra ulike
sider, både historisk, geografisk og ideologisk. Den gir en innføring
i bibelsk begrunnelse for trosfrihet, og Menneskerettighetserklæringen og dens grunntone
som slår fast retten til å velge tro.
Stig Magne Heitmann

Kampen for trosfriheten er en viktig bok for deg som vil vite mer om den virkeligheten vi står
overfor på dette området, og ønsker å bidra til å fremme trosfrihet for alle.
Boken kan bestilles hos Åpne Dører norway@od.org og telefon 38 11 14 00

VI BESØKER BLANT ANNET DISSE STEDENE I NOVEMBER
Dato
02.

Tid
11.30

04.
06.
06.

19.00
17.00
11.00

06.

11.00

06.

11.00

08.
11. - 13.

09.00

13.

11.00

13.

11.00

Sted
Nesttun Bedehus
formiddagstreff
Lardal Kirkelige Fellesråd
Ørje Misjonsmenighet
Sandefjord, Menigheten
Vintreet, gudstjeneste
Trondheim frikirke,
gudstjeneste
Os misjonskirke,
gudstjeneste
Hjerte for byen, Tønsberg
DELK Nordre Vestfold,
Døvik kirke, seminarweekend
Betania pinsemenighet,
Øyfjell, gudstjeneste
Blindheim bedehus,
gudstjeneste

Dato
13.

Tid
11.00

Sted
Åsane misjonsmenighet,
gudstjeneste
16.
16.45
Hjelme eldreråd,
formiddagstreff
17.
19.30
Hordvik bedehus, kveldsmøte
18. - 20.
Get Focused festival,
konferanse
19.
19.30
Betlehem Bergen, kveldsmøte
20.
19.30
Ørsta bedehus, kveldsmøte
20.
11.00
Betlehem Bergen, kveldsmøte
20.
11.00
Strandebarm kyrkje,
gudstjeneste
27.
11.00
Granly kirke, gudstjeneste
29.
11.00
Stiftelsen Domkirkehjemmet,
formiddagstreff
30.
19.00
Fellesskapskirken i åsane-		
		berg, kveldsmøte

