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Å møtes

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste kristne brødre og søstre som lever un
der 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:

ansikt til ansikt

• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur,
støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjo
nale 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.

kan ikke erstattes

Tårene rant nedover kinnene hennes. «Det visste jeg ikke; at der er kristne som ber for meg på
en helt annen kant av verden.»
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For Herrens øyne

får, viser viktigheten av det fysiske møtet mellom mennesker, og det å oppleve seg sett og møtt i en tøff situasjon. Dette møtet kan ikke erstattes av bladet vårt og
moderne digital teknologi selv om kontakt gjennom
disse kanalene er verdifull. I tider med lidelse, og spesielt når noen opplever livstruende og store farer, har
dette møtet en stor betydning.
Det å reise for å ha fellesskap med våre brødre og
søstre er noe av det mest verdifulle vi kan gjøre for å
støtte dem. Praktisk hjelp er viktig og gjør sin gjerning,
men styrken i varme minner fra et besøk, kan ikke undervurderes. Visshet om at de ikke er alene, betyr mer
enn vi aner!

Trøsten, styrken og vissheten i det å oppleve at en ikke er
glemt og forlatt, er større enn vi kan tenke, og kommer
tydelig til uttrykk når vi er på feltet og møter trossøsken.
På en av sine første reiser møtte Broder Andreas en pastor som sa følgende: «Vi vil gjerne takke deg for at du er
her. Selv om du ikke hadde sagt et ord, ville bare det å se
deg, bety så mye!»
Dette bladet handler om reisetjenesten i Åpne Dører.
Den er viktig. Når mennesker står overfor ulike vanskeligheter på grunn av sin tro på Jesus, har det stor betydning at vi drar på besøk for å la dem vite at de ikke «...Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig
er alene. I truede situasjoner er lokale kristne ofte redde å kunne se dere ansikt til ansikt. Derfor ville vi
for å ha fellesskap seg imellom. I enkelte tilfeller er men- besøke dere...»
nesker blitt glemt, og selv deres ledere besøker dem ikke. 1. Tess. 2.17b-18a
Reisetjenesten legger til rette for at vi kan møte
våre trossøsken ansikt til ansikt. Vi kjenner eksempler Alle kan be, mange kan gi, noen kan reise!
på kristne som lever i isolasjon og ikke har hatt fellesskap med andre kristne på fem år. Tilbakemeldinger vi

farer over hele
jorden, så han kan
styrke dem som
helhjertet holder
seg til ham.
2. KRØN 16.9A
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Tema - Reise

Grunnleggeren av
Åpne Dører, Broder Andreas,

BRODER ANDREAS (90) I PAKISTAN:

er fortsatt levende engasjert. Brannen
for å styrke kirken har ikke avtatt.

«Glem aldri at

Guds Ord

Reise- og oppmuntringstjenesten der vi
drar for å møte, ha fellesskap med, og
styrke dem som forfølges for
sin tro på Jesus,
er viktig.

er grunnen til at vi er her»

I mai feiret Broder Andreas, også kalt Guds
smugler, sin 90-årsdag. Nylig kom han hjem fra
et besøk i Pakistan. Turen var krevende for ham,
men han nøt hvert minutt.
Og budskapet hans lød like sterkt nå som første gang
han var der: ‘Glem aldri at vi er her på grunn av Guds
Ord.’ Turen var i privat regi, og han besøkte mange av
sine venner, gamle og nye. Formålet hans var, som alltid,
å oppmuntre den lokale kirken. «Vi er kraftløse, trette og
såret», sa en kirkeleder. «Vi ventet på ham. Da vi så ham
og vennene hans, ble vi minnet på at vi ikke er glemt eller
alene. Vi er elsket av Kristi kropp, denne gangen representert ved Broder Andreas.»
Reisen fant sted bare noen uker etter at hans kjære
kone, Corry, gikk bort. «De kristne i Pakistan vil for alltid
huske henne som en livskraftig kvinne, full av tro, alltid i
bønn for nasjoner som Pakistan.»
Broder Andreas hadde et treffpunkt med en han er
mentor for. De traff hverandre for over 30 år siden, og
har vært venner siden da. Broder Andreas har utfordret
ham til å styrke kirken i landet, og de to har trofast holdt
følge i det oppdraget.
Når vi drar hjem, vil vi fortelle deres historie
Broder Andreas deltok også i åpningen av et nytt kapell, kalt ‘St. Stephen And All The Martyrs’. «Dette kapellet skal minne oss om kallet til å legge ned våre liv,
slik Stefanus som kirkens første martyr gjorde, og alle
4
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martyrene siden», forklarte en pakistansk kirkeleder.
En gruppe barn ønsket Broder Andreas velkommen,
deretter ledet han en prosesjon inn i kirken. Han ble
fulgt av familiemedlemmer til pakistanske kristne som
har mistet livet for sin tro, i tillegg til overlevende etter
angrep.
«Min datter og jeg er så glad for å være sammen
med dere», sa Broder Andreas til gjestene. «Vi ønsker
å se hva Gud gjør i Pakistan. Vi vet at djevelen er aktiv,
men vi vil aldri feire hans gjerninger. Vi feirer bare det
Gud har gjort iblant oss. Vi opplever en sterk enhet med
dere. Og når vi drar hjem til vårt eget land, skal vi fortelle
deres historie.»
Han beundret kirkebygningen, men la til: «At bygninger vokser fram, er ikke det viktigste. Det som virkelig
betyr noe er at Jesus Kristus vokser i hjertene våre.»
En lokal kristen ble veldig oppmuntret av besøket.
Hun sa: «Gud har virket i Broder Andreas’ liv og i livene til
menneskene her. Vi kan se hvordan Gud har virkeliggjort
en visjon: en ny kilde av levende vann som skal strømme
til nasjonene. Undervisningen hans er grunnfestet i
Guds Ord, den styrker det som er igjen av et sønderbrutt
fellesskap av troende, og bringer håp og glede.»
En annen forteller: «Broder Andreas stod med glede,
håp og fryktløshet. Han talte om sin kjærlighet for det
kristne arbeidet her, og ønsker å være vår stemme. Han
utfordrer menigheten sin hjemme om å ta på alvor deres ansvar i forfølgelsens slagmark, og å være klar over
alle de som lider, og stå sammen med dem. Vi er alle en

del av den samme Kristi kropp. Han oppmuntrer alle til å
være en tråd i bønneteppet som vi legger, ikke bare over
Pakistan, men alle nasjoner.»
Kristne slaver
Under besøket ble Broder Andreas
også informert av de lokale om situasjonen til moderne slaver, der mange
kristne blir tvunget til å arbeide i
mursteinsproduksjon. Kristne ledere
forsøker å hjelpe, og tilbyr en vei ut
av slaveriet. Med yrkesopplæring,
utdanning og sysselsetting kan livet
få en helt annen retning. Men dette
arbeidet er ekstremt vanskelig, utfordrende og farlig for kirken.

familien i Pakistan, fortsetter Broder Andreas å være
en påminnelse om Guds kall til å tre frem, ta sjanser
og oppriktig elske vår neste. Gud fortsetter å minne kirken i Pakistan på å reise
seg og proklamere, å bli både værende og
nærværende, å være et pulserende og brennende vitne. Vårt oppdrag er å tjene kirken
i Sørvest-Asia, urokkelig overgitt til Kristus,
for å trøste Guds folk, og vekke opp og
styrke og gjenopprette.»
Da Broder Andreas ble vitne til at et
barn fikk en bibel, sa han: «Jeg er tilbake på
dette nydelige senteret og dette lille barnet
smiler til meg. Vi gleder oss sammen fordi
vi alle er her av samme grunn: for sammen
å minnes korset og oppstandelsen. Vi er på
samme vandring. Men er Boken med på reisen? Jeg er
så glad for å se at denne lille jenta kan lese Bibelen. Gi
den så videre til noen andre og lær mange andre å lese.
Ikke stopp.»
Mange kristne gråt da broder Andreas skulle dra.
En mann holdt ham i hånden og sa: «Farvel, Broder
Andreas, til vi sees igjen. Vi fryder oss over hva Gud skal
gjøre de neste 50 årene!»
Ordene til Broder Andreas vil bli husket av de pakistanske kristne som hørte dem. Han sa: «Glem aldri at vi
er her på grunn av Guds Ord. Dersom vi er her for Boken
og for Han som ga oss Boken, må vi adlyde Ham. Adlyd
Ham. Lev ut det livet Jesus har gitt til dere i Pakistan.»

«Farvel, Broder
Andreas, til vi
sees igjen. Vi
fryder oss over
hva Gud skal
gjøre de neste
50 årene!»

Veien Jesus leder oss på
Broder Andreas anerkjente studentene som nylig hadde
avsluttet skolen, og nå kunne både lese og skrive. Noen
av dem møtte ham for flere år tilbake, den gang advarte
ham dem om at de kom til å oppleve mer forfølgelse. Nå
hadde mange av dem opplevd vold og brutal trakassering fra ekstremister.
«Det var et alvorlig og viktig øyeblikk», forteller
en lokal kristen. «Broder Andreas talte over Johannes
15,13: ‘Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine’. Dette er veien som fører til større
kjærlighet, veien som Jesus leder oss på. For oss,
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Fredrik utenfor hemmelig litteraturlager

TEAM FRA ÅPNE DØRER BESØKTE

Jamila fikk oppmuntringskort

DEN UNGE KIRKEN I

Sentral-Asia
I vår var generalsekretær Morten Askeland og
Fredrik Tybakken fra Åpne Dører på en reise til
Sentral-Asia for å besøke forfulgte kristne og se
på arbeidet. Den unge kirkens renhet og enkelhet berører.
«De er ikke rike; de har bare akkurat nok til det daglige.
Jeg kan likevel kjenne på sjalusi i forhold til samholdet,
måten de lever, arbeider og deler liv med hverandre. Når
vi leser fra Apostlenes gjerninger, ser vi likhetstrekk - en
ung, entusiastisk kirke, full av Kristi ånd, med kjærlighet,
glede og omsorg», uttaler Morten. Mange av disse er
førstegenerasjons kristne i sitt land. De er fortsatt tett
på slik den første kirken levde.
Reisefølget fra Åpne Dører besøkte flere «hemmelige» husmøter. De kaller det ikke lenger møte, de sier
en kveld med venner. Slik kan de samles på en tryggere
måte. Som gjester fra utlandet fikk de erfare den sentralasiatiske gjestfriheten, overveldende varm og vennlig. «Vi synger, deler og ber sammen. Vi forteller hvem vi
er og hvorfor vi er her. Vi møter den «hemmelige» kirken
i Sentral-Asia for å oppmuntre dem. En ung jente på 13
år forteller om troen sin for første gang. Hun er nervøs,
men hvilken troshistorie hun har! Vi deler nattverd. For
et privilegium å være her!» sier Morten Askeland.
Med mikrokreditt fra Åpne Dører har flere av de
kristne famliene åpnet noen butikker, senere i uken får

teamet møte dem på jobben. «Det å drive sin egen virksomhet styrker deres verdighet, det betyr mye for dem å
være en positiv faktor i nærmiljøet», forteller Morten.
«De tar godt vare på hverandre og i tillegg når de
ut til nye troende! Mennesker kommer til tro og
finner sin plass i deres husfellesskap. Dette er en voksende bevegelse. De er ikke redde for å dele evangeliet», legger Fredrik til.
Møte med Jamila
«Et fåtall kunne kommunisere på engelsk, og de var
ivrige etter å snakke med oss. En av dem var Jamila*, en
flott 18-åring», forteller Fredrik. Det viste seg å være et
mirakel at hun kom til møtet, mange hindringer stod
i veien, og reisen var lang. Basert på Jamilas innspill
under bibelstudiet, hennes ungdommelige væremåte,
sprudlende utseende og muntre karakter, var ingen
forberedt på historien de fikk høre:
Hun kom fra en ødelagt familie, hennes virkelige
far er ikke lenger er en del av hennes liv. Moren hennes
giftet seg på nytt, og nå har Jamila to yngre stesøsken.
Hennes familie er praktiserende muslimer. De sliter
økonomisk, derfor ble hun giftet bort til en mye eldre
mann kun 16 år gammel. Det er tydelig at dette er tøft
å snakke om. Mannen behandlet henne svært dårlig og
pleide å slå henne gul og blå. Han ble stadig mer agressiv, så Jamila måtte flykte. Nå bor hun hos sin mor, hun
* Navnene er endret av sikkerhetshensyn
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Familien
Tamar og
Nadie

har fått arbeid som barnevakt og er fast bestemt på å bli flyvertinne. Hennes største ønske er at familien, inkludert hennes far, skal
bli kjent med Jesus som Herre og Frelser.
Hennes håp er den måten hun lever livet
på, kan reflektere Jesu kjærlighet for dem.
Etter å ha hørt Jamila dele fra sitt
liv, fikk Fredrik lov til å være med å be for
henne. «Jeg hadde også gleden av å overrekke et bilde med hilsen fra norske kristne
fra LED- konferansen i februar (pinsevennenes lederkonferanse), der mange av deltakerne gav en oppmuntring til forfulgte trossøsken.
Bildet var av en kvinne som holdt en plakat hvor det
sto: ’Jeg ber for deg’. Jamila ble svært opp-muntret av
å høre at mennesker over hele verden ber for henne.
Hun så overrasket ut. ’Er det folk som ber for meg?’
hvisket hun. Hennes ansikt lyste opp hele rommet,
hun strålte.»
«Jeg har kjent det hele veien… Tusen takk!»
Senere fikk teamet treffe pastorparet
Nadine og Tammar som er menighetsplantere og leder en uregistrert
Morten
menighet med flere nyfrelste
utenfor
Uygurer. De møter mye motett av
mikrostand både fra lokalbefolkninfinansgen og politiet. Første påskedprosjekag 2017 fikk de store problemer.
tene
20 troende var samlet i et hjem.
Plutselig stormes huset av politiet. Alle som var tilstede ble filmet og
måtte skrive under på at de deltok på
et ulovlig møte. Nadine og Tammar fikk en
bot på 900 dollar. Samme kveld la noen en død hund i
hagen deres. Dette var et varsel om at de ble holdt øye
med. Nadine som på den tiden var gravid i femte måned

ble veldig stresset og redd. Hun begynte å blø, og mistet
barnet dagen etter. Det kommende året ble en stor
prøvelse.
«Når vi nå møter Nadine, gråter hun ikke lenger. Hun
er gravid igjen og livet smiler. Midt i store utfordringer.
Det har blitt flere bøter fra politiet, men hun sier at Gud
har vært med gjennom alt», forteller Fredrik. Da Åpne
Dører hørte at Nadine mistet barnet i fjor, startet vi en
skrivekampanje til henne. Teamet hadde derfor med en
hel bunke brev og tegninger til henne. Nadine sitter på
en stol og åpner det ene brevet etter det andre. Noen av
dem må oversettes av tolken, andre leser hun lett selv.
Det er også mange fargerike tegninger fra barn. «Hun
sier ikke så mye, men jeg ser at tårene begynner å trille
og hun skjuler ansiktet i hendene. Takk, sier hun! Jeg var
ikke klar over at dere ba for meg, men jeg har kjent det
hele veien. Tusen takk! Nadine blir sittende og lese en
stund til, smilet kommer tilbake.
Møtet med Nadine er et av mine høydepunkt i Åpne
Dører-sammenheng. Her fikk jeg se kanskje ÅDs viktigste oppgave; Å be for og oppmuntre forfulgte kristne».

BE FOR:

som er den eneste kristne i sin
• Jamila
familie, som ellers består av muslimer.
Be om at hun med sitt liv får peke på
Jesus slik at resten av familien kan bli
kjent med ham.
og Tammar, om beskyt• BetelseforforNadine
den lille familien, og visdom til
å lede menigheten av nye troende.
unge kirken i Sentral-Asia,
• Beomforgoddenledelse
og sunn vekst.

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

VIPPS
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norway@od.orgR:

Reidar
Bli kjent med

– REISEKOORDINATOR I
ÅPNE DØRER

Reidar T er ny i jobben som reisekoordinator i Åpne Dører. Han
har i mange år reist frivillig til
feltet for å besøke forfulgte
kristne. Det er viktig erfaring å ta med seg når han
nå skal legge til rette for at
mange flere kan komme ut.

Reidar med 3 stikkord:
Engasjert, strukturert og ifølge familien, svært
sosial.
Din bakgrunn?
Jeg er gift og har 2 jenter og 2 gutter i alderen
9-17 år. Jeg er engasjert i barne- og ungdomsarbeid, slik som ungdomslag, speider, barneidrett og forsamlingsarbeid. Jeg har et drivhus
hvor jeg bruker en del tid hver vår. Dessuten
har jeg og fiskestangen mange gode opplevelser sammen. Jeg sier heller ikke nei til en god
fotballkamp på TV.
Av yrke er jeg utdannet allmennlærer, med
en master i naturfagdidaktikk. Jeg har jobbet 17
år som lærer, derav to år på den norske skolen
i Nairobi.
Det tøffeste du har opplevd?
Jeg har opplevd å miste flere gode venner/venninner, blant annet i kreft. Det gjør noe med
perspektivene og prioriteringene i livet.

Til deg som vil reise
for å besøke forfulgte:

Din største seier?
På Golgata, da Jesus tok på seg alle syndene
og nederlagene mine og ga meg mulighet til å
leve et liv i frihet! Det er noe jeg opplever

at muslimer jeg har møtt på reiser, strever med. De frykter at antall
gode gjerninger ikke strekker til i
forhold til alt som går galt i livet.
Hva motiverer deg?
På det gamle russekortet mitt står
det «Lev dagen i dag slik at noen i
kveld takker Gud for at du er til». Det
er noe jeg arbeider mot hver dag.
Min stilling i skolen er «lagleiar».
Den tittelen liker jeg godt. Jeg blir
veldig motivert av å jobbe med
mennesker, der målet er å skape noe
godt sammen med andre. Min erfaring så langt er at det finnes mange
dyktige medarbeidere i Åpne Dører.
Ekstra motivert blir jeg når målet
har evighetsperspektiv.
Ditt største forbilde? Hvorfor?
Vanskelig å svare på – i så fall må det
bli Jesus. Ellers kommer jeg inn på
en person senere i intervjuet.

gangen vi skulle inn i et lukket land
med mye litteratur, fikk vi en helt
spesiell mottakelse. Vi var veldig
spente på grensepasseringen, for
det var første gang vi var i dette
landet. Mange ba for oss hjemme
i Norge. Den natten hadde Gud
«ødelagt» gjennomlysingsmaskinene på flyplassen, noe som visstnok ingen hadde opplevd før, og
med et smil om munnen ønsket tollerne oss «Welcome».
Et spesielt møte på feltet:
Enda en gang vanskelig å velge, for
minnet mitt er fullt av møter og
personer. Men jeg tror jeg må velge
der min reise i Åpne Dører startet,
nemlig i Kina. Jeg fikk møte
pastor Lam. Han hadde
sittet 20 år i fengsel
for sin tro og hadde
bygget
om hele
huset

En spesiell reise:
Det er vanskelig å velge, for hver
tur er spesiell på sin måte. Den ene

Å reise for å besøke forfulgte kristne gjør noe med en som menneske, for det er en reise i tro. En kommer av og til i situasjoner hvor
en fullt og helt må stole på Gud. En erfarer da at Gud er der, uavhengig av våre forutsetninger. En reise med Åpne Dører setter hverdagslivet
i perspektiv.

Jeg kan garantere at livet aldri blir helt det samme
etter en slik tur. En vil bære med seg både minner og
bønneemner for resten av livet. Det åndelige fellesskapet på turene er helt spesielt, både innad i gruppen
som reiser, men også i fellesskapet med de forfulgte
vi besøker.
I en periode på 20 år har jeg fått reise med team
til mange ulike land og møtt mange ulike mennesker.
Dette har satt sitt preg på mitt liv og mine prioriteringer. Og jeg ser det gjør noe med dem jeg har fått
reise sammen med. Tilbakemeldingene er at besøkene
har vært viktige og til støtte for mange forfulgte. Det
8
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setter mot i dem. All litteraturen som er fraktet med har gitt uante antall mennesker mulighet
til å bli kjent med Jesus som frelser. Det har forandret
liv. Samtidig har turene gitt meg selv mange velsignelser tilbake og gjort at jeg har erfart Gud på helt
spesielle måter.
Så oppleves det nok ikke naturlig for alle å reise
på slike turer. For noen er det mer naturlig å bidra som
gode forbedere hjemmefra, eller bidra økonomisk for
at turen skal la seg gjennomføre.
Som reiseleder er jeg veldig opptatt av at vi som reiser skal ha et stort bønneteam i ryggen. Uten Gud er

sitt til forsamlingslokale. Han holdt
3-4 gudstjenester i uken for å få plass
til de 1200 personene i menigheten. Folk satt i tre ulike etasjer. Til
og med i sengen hans satt det folk.
Hver dag levde han i fare for å bli
fengslet på nytt. Han sa: «Jeg er
klar for 20 nye år i fengsel, jeg kan
ikke la være å fortelle folket mitt
om Jesus». Det gjorde inntrykk på
en unggutt fra Vesten og la grunnlaget for mange av valgene mine
senere i livet.

ingenting mulig. Alt starter med bønn. Følelsen av å
stå på en grenseovergang med kofferten full av litteratur og vite at mange samtidig sitter hjemme og ber,
er ubeskrivelig. En trenger derfor både reisende og en
baktropp som støtter økonomisk og i bønn. Samtidig
tror jeg at en slik reise kan gjøre noe med kristenlivet til mange mennesker i Norge. Tilbakemeldingene

Vil du bli
med på reise,
les mer på
opendoors.no
og ta kontakt
med oss på
reise@od.org

vi får tilsier det. Vi i Åpne Dører kan tilby mange forskjellige type turer og flere av dem kan kombineres
med ferie. Noen går til lukkede land, men mange går
også til land uten noen særlig form for usikkerhet. Vi
kan tilby turer for enslige, ektepar, venner, bibelgrupper, skoler og til og med familier med barn. Det er bare
å ta kontakt, så kan vi prøve å skreddersy en tur som
passer hver enkelt. Og sikkerhetsmessig? På mine 20
år er det mest dramatiske som har skjedd å bli påkjørt
bakfra i taxi i en rundkjøring i Beijing. Og det kan jo
skje i Norge også... Åpne Dører har et godt nettverk
av lokale kontakter og har høyt fokus på sikkerhet for
de reisende.
Hilsen fra

Reidar

Åpne Dører Norge
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Takk for innsatsen! Årets misjonskomité, fra venstre: Mette Mollerup
Høy, Sigmund Haaland og Karoline Ramsdal. Bak: Ole Petter Livden,
Åpne Dører

174.000 til forfulgte kristne
I årets misjonsprosjekt samlet studentene ved Bildøy
bibelskole inn over 174.000 til støtte for forfulgte kristne
i Egypt. Bibelskolen har et spesielt fokus på den forfulgte kirke, og fra neste skoleår er dette også formelt
blitt et eget fag ved skolen. Åpne Dører er svært takknemlig for den store innsatsen og engasjementet.

TIL
EGYPT

Med Bildøy Bibelskole

Dette skoleåret har Mette vært student ved Bildøy bibelskole utenfor Bergen. I mars reiste hun til
Egypt sammen med sine medstudenter på disippellinjen. Fjorten dager etterlater seg mange inntrykk, og sterke møter med egyptiske kristne har satt spor og gitt nye perspektiv.
av ole petter livden

«Det er vanskelig å si hva som gjorde størst inntrykk. Må
jeg velge noe, så må det være å se den brannen de har
for Jesus, og at de virkelig ønsker at andre skal få møte
Ham», sier Mette. Det gjorde inntrykk på henne å høre
kristne fortelle hvordan de
målrettet og frimodig strekker seg ut til samfunnet. Til
tross for press og vanskeligheter, er de trofaste i den
store tjenesten Gud har gitt
dem i Egypt.
Vitnesbyrd om undertrykkelse og fiendtlighet er ikke i fokus. I stedet er de
opptatt av hvordan de store sosiale problemene i samfunnet gir dem muligheter til å nå ut med evangeliet. De
er praktiske, og mennesker møter Guds kjærlighet ved
at kirken når ut og tilbyr hjelp til familier, ungdom og
de mange som ikke kan lese og skrive. De deler sine liv
med oss, og forteller hvordan de erfarer Guds inngripen

i hverdagen. Det er sent på kvelden og avslutningen av
møtet nærmer seg. Vi spør om vi kan få be for dem, og
det blir en hellig stund. Unge studenter samles om den
lille gruppen. Noen ber på engelsk, andre på norsk, men
Han som svarer bønnen forstår.
Hjerter berøres, noen gråter, andre blir minnet på et bibelvers.
De som var ukjente for få timer
siden, omfavnes nå som kjære
familiemedlemmer.

«De som var ukjente
for få timer siden, omfavnes nå som kjære
familiemedlemmer»
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Skitne hender
Dugnad er noe mange kjenner til, men prøv i 35 grader!
I en by i Øvre Egypt fikk studentene nærkontakt med
Nord-Afrikas ørkenstøv. Rydding, maling og vasking ble
en praktisk måte å velsigne den lokale evangeliske kirken.
En av studentene som er udannet tømrer, fikk bruke
sine kunnskaper til å reparere ødelagt inventar. Andre
ryddet og malte lekeplassen til kirken. Menigheten

som studentene fikk oppmuntre, har vært igjennom en
periode med mange utfordringer. Myndighetene har
truet med å rive kirken deres. Besøket ble til stor oppmuntring! Betydningen av å erfare at de ikke er glemt,
var gjerne enda viktigere enn arbeidet som ble utført.
Vegard, en av studentene, sier: «Dette har virkelig åpnet
øynene mine for hvor store forskjeller det er i måten
kristne blir behandlet på. Selv om de møter massiv motgang, så gjør de det de kan for å spre evangeliet med det
lille de har av midler. Det inspirerer meg stort».

jeg klart å stå i dette? Men kirken i Egypt lever i håpet
til den oppstandne Kristus som er trofast, som holder
sitt folk oppe. De lever med en himmel over
sine liv. Det evige håpet er ikke en
fjern virkelighet, men et
daglig håp.

De tomme boksene
St. Peter og St. Paulus katedralen ble i desember 2016
åsted for en selvmordsbombers ugjerning. Mange ble
skadet og 26 døde. På kirkens område er det laget et
minnested for dem som de siste årene har blitt drept for
troen sin på Jesus.
Det store rommet er fylt med montere, der hver av
dem som har blitt drept på grunn av Jesu navn blir hedret. Bilde og navn er det første som møter deg. Under
glasset møter du personen gjennom noen av deres eiendeler: En åpen bibel tilsølt med blod, en veske eller et
par briller knust av eksplosjonen. Historie etter historie;
det er vondt å ta innover seg, og realiteten av å lide for
Kristus får en dypere betydning. Det er store tap; en
mamma, en søster.
En i gruppen stopper opp og sier: «Se de tomme
boksene!» Dette er ikke et minnested for noe som en
gang hendte, men et vitnesbyrd om noe som stadig
pågår. Boksene er klare til å fylles. Egyptiske kristne vet
at smerten og tapene ikke er over, det kommer flere. Så
brutal er virkeligheten. Bibeltekster som vi tidligere har
lest overfladisk, må leses på nytt og forstås på en helt
annen måte enn før. Samtalene som fulgte i etterkant,
gikk på dypet. Hvordan passer dette inn i min tro? Ville

Åpne Dører Norge
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Erna Søgaard Ultvedt, pastor i Misjonskirken Kråkstad:
«Turen til Egypt var utrolig og jeg takker for at jeg fikk oppleve dette! Vi fikk møte ledere i den
koptiske kirke og den evangeliske kirke. Og det å møte forfulgte ansikt til ansikt som forteller om
livet de lever som er preget av ydmykelse, trakassering, undertrykking og ulike former for forfølgelse, det ble både sterkt og gripende. De er samtidig så streke i troen på Guds hjelp og løfter,
selv om de vet at i neste øyeblikk kan de bli kidnappet og drept fordi de er en kristen.
De ba oss om å be for dem: ’Ikke be om at forfølgelsen må stoppe, men om at den forfulgte
kirke får stå styrket og være lys og salt. Og at vi fortsetter å skinne!’
I tiden som ligger foran oss som kristne i Norge, trenger vi å lære av våre forfulgte trossøsken
hvordan de møter diskriminering, stigmatisering, forfølgelse og frykt.»

FRA TUR

Til Egypt

MED ÅPNE DØRER
I februar var Grete (64) og Ole Bjørn Vik (63)
på sin første tur med reisetjenesten. De er
bosatt på Skodje og har fire barn og 7 barnebarn. Ole Bjørn driver eget bilverksted, mens
Grete er hjelpepleier ved Barnesykehuset i
Ålesund.
Det var under et møte i Skodje bedehusforsamling at de ble utfordret til å reise på tur:
«I talen nevnte områdeleder Olaug Lillian
Bjørke dette med reisetjenesten. Vi hadde ingen umiddelbar tanke om at dette var noe for
oss. Men i etterkant av møtet fikk vi en direkte
invitasjon fra Olaug, og etter noen dager takket vi ja»
Grete og Ole Bjørn innrømmer at tanken på
sikkerheten streifet dem: «Vi hadde hørt om
kirkebombing, forfølgelse og trakassering, til
og med drap. Var denne turen noe å gi seg ut
på?» Men de bestemte seg for å legge reiseplanene og turen i Herrens hender. Grete forteller at hun opplevde en utrolig fred under
hele reisen: «Trond Kjartan Michaelsen var en
stødig reiseleder. Vi hadde et fint fellesskap
i gruppa, både sosialt og åndelig. Hele veien
var det folk som tok godt vare på oss, og vi
hadde en trygg sjåfør og en fantastisk guide!»
Det var spennende å være turist i Egypt, og
de imponerende pyramidene og besøket på
12
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Egyptisk museum var høydepunkt i så måte.
Det var også spesielt å være på Tahirplassen,
samlingspunktet for revolusjonen i 2011. Like
ved ligger Kasr el Dobara, Midtøstens største
evangeliske kirke. Her fikk de delta på gudstjeneste: «Enkelte ting er vanskelig å gjengi
med få ord. Denne gudstjenesten var en sånn
opplevelse!»
Det som rørte ekteparet mest, var møtet
med kristne søsken som står nederst på
rangstigen: «Det var spesielt å lytte til deres
hverdagshistorier, samtale og be med dem.
Mest av alt er det tilgivelse som preger de
kristne i Egypt. En uttalte at vi ikke skal be om
at forfølgelsen må stoppe, men at de forfulgte må skinne for Jesus. Etter alt de har vært
gjennom, er det sterkt å høre slike uttalelser»
En kveld kjørte reisefølget gjennom
søppelbyen, på vei opp til de berømte
grottekirkene. «Det trillet noen tårer i reisefølget den kvelden. Tenk å bo i den skitten
og stanken! Likevel opplevde vi folket i byen
som smilende og imøtekommende,» sier de
og minnes sangen og musikken fra gudstjenesten i vintergrotten.
«Avslutningsvis vil vi varmt anbefale å
reise med Åpne Dører. Det utvider både horisonten, tanken og hjertet», sier det blide
ekteparet fra Sunnmøre.

Marit Aavitsland Foss, kontormedarbeider:
«Det jeg sitter igjen med etter turen er setningen: «Navnet Jesus
må jeg elske, det har satt min sjel i brann». Det var det jeg så
i alle de fantastiske menneskene vi traff. De var så brennende
engasjert og stolte virkelig på Herren, og la sitt liv i Hans hender.
Det var rørende, trosbyggende og fint å få se glimt inn i ulike
arbeid: De som jobbet i El Minja på en ungdomsleir vi besøkte,
de 3 damene som reiste rundt og forkynte budskapet for barn.
Ofte til fots med store, tunge kofferter fulle av barnematerialer.
Å være i grottekirken og se titalls mennesker bli frelst, og være
tilstede der og be for dem.»

Politimann fra Vestlandet:
Har vært på to reiser med Åpne Dører, begge har vært
bønneturer til noen av verdens mest lukkede land:
«Selve reisen er en stor opplevelse, likevel er det
dette jeg setter mest pris på – at jeg daglig blir minnet om å be for personer jeg har møtt. Jeg opplever at
Gud legger mennesker på mitt hjerte. Lenge etter at jeg
har kommet hjem kan jeg plutselig bli minnet om en av
dem jeg har møtt på trur, og se ansiktet tydelig for meg.
Noen av dem har jeg ikke engang snakket med – og så
kan jeg bære dem framfor Gud i bønn. Jeg kan be for
mennesker i flere år etter en tur»

En av lederne i Salt
Bergen, etter reise til et
land i den persisktalende verden:
«Mitt sterkeste inntrykk fra
min reise som bibelkurér
var for meg å tørre og
gjøre meg totalt avhengig
av Guds hjelp, kanskje for
første gang i livet. Og hjelpen kom på det mest mirakuløse vis.»
Åpne Dører Norge
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Haugesund misjonskirke

Bli med Åpne Dører på
bønne- og oppmuntringstur i høst:
ISRAEL / PALESTINSK OMRÅDE
Tidsrom:
18. - 24. oktober 2018
Deltagere: Åpen for alle
EGYPT
Tidsrom:
Deltager:

Ny tid for

Fredrik Tybakken:

Vil ta med perspektivet fra de
forfulgte inn i pastorgjerningen
Etter tre år i Åpne Dører slutter Fredrik Tybakken
i jobben som markedsleder og forkynner i Agder.
«Det har vært tre intense og innholdsrike år»,
sier han. Fredrik har nå takket ja til en tjeneste
som hovedpastor i Haugesund Misjonskirke.
Hvorfor Åpne Dører?
Jeg ble kjent med arbeidet da jeg tidligere jobbet som
pastor. Siden den gang har saken om den forfulgte kirke
jobbet i meg. Da det ble utlyst en stilling kunne jeg ikke
la være å søke. Jeg er svært takknemlig for tiden her.
Hva er det viktigste du nå tar med deg videre?
Å jobbe i Åpne Dører har gitt meg nytt perspektiv på
hva det er å være en del av Jesu kropp. Han har bare én
kropp. Vi tilhører noe som er så mye større enn oss selv.
Vi har en rolle og et ansvar som vi ikke må glemme. Vi
blir så fort navlebeskuende kristne som bare fokuserer
på vårt eget menighetsarbeid, men det å løfte blikket
ut over oss selv, og se alt Jesus gjør igjennom sin kropp
verden over, har vært helt enestående! Klart de forfulgte
trenger våre bønner og våre gaver, men vi trenger også
14
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sannelig dem. Deres tro og overgivelse har potensiale til
å vekke kirken i Europa. Det har i hvert fall vekket meg!
Et møte du aldri glemmer?
Å møte de syriske flyktningene i Libanon var sterkt. Å se
hvordan libanesere behandlet sine «fiender», og hvordan evangeliet spredte seg blant muslimene gjorde
inntrykk. Vi var i en av flyktningeleirene og besøkte en
kvinne som hadde et handicappet barn. Hun hadde født
babyen på flukt ut av Aleppo. Dessverre fikk barnet en
hodeskade, og satt i dag med store rykninger på fanget til sin mor. Situasjonen var helt håpløs. I et hjem
laget av presenning, nesten uten eiendeler, uten jobb,
uten penger. Hun var fastlåst til et telt med et skadet
barn. Men grunnen til at vi var på besøk her, var at hun
i all hemmelighet hadde begynt å ta i mot bibelundervisning. Så da vi begynte å snakke om Jesus lyste hun
opp, og håpet strålte fra øynene hennes! Jeg var i
Libanon for å se på all nøden, den så jeg, men jeg fant
også en levende Jesus som brant som et lys i mørke. Det
skal jeg aldri glemme.

«Ditt» budskap fra den forfulgte kirken?
Når jeg speiler mitt eget trosliv med det jeg har sett i
den forfulgte kirke så føler jeg meg ikke forfulgt, men
forført. Vi lever i en kultur, og er en del av en historie, der
kirken har hatt makt i mange år. Den kristne kulturarven
har vært god og rik, men den har nok også vært søvndyssende for Guds folk. Vi forventer på mange måter
at alt skal gå vår vei, og våre trosliv får derfor en trøkk
når motstanden kommer. Når den økonomiske velstanden i tillegg lurer oss til å tro at virkelige verdier finnes i
det vi kan kjøpe og nyte, så er forførelsen komplett. Jeg
mener budskapet fra den forfulgte kirke vekker oss fra
forførelsen. Er det noe vi trenger i Norge i dag, så er det
dette budskapet.

23. nov – 1. des 2018
Åpen for alle

COLOMBIA
Tidsrom:
5. - 15. oktober 2018
Deltagere: Internasjonal W2W-tur (kvinnetur)

Kommer du til å fortsatt være engasjert for de
forfulgte?

Svaret er enkelt og greit: JA!
En oppfordring til andre pastorer:
Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at det må være
en stor velsignelse for enhver menighet å være koblet på den forfulgte kirke. Mange menigheter har egne
misjonsprosjekter, men få prosjekter utfordrer menighetens eget trosliv så mye som dette. Jeg vil som pastor
helt klart ønske besøk av Åpne Dører og ikke minst, få
menighetens medlemmer ut på reise til den forfulgte
kirke. Det vil gjøre noe med menigeten!
Vi i Åpne Dører er svært takknemlige for den
Fredrik er og det han har vært med å bety for
oss i arbeidsfellesskapet, og for den forfulgte
kirken. Vi ønsker Guds rike velsignelse i nye, viktige oppgaver, i vissheten om at vi kommer til å
holde kontakten.

Sett av en søndag eller et møte i november
Ressurser på opendoors.no blir tilgjengelig
OM ØNSKELIG, KOMMER VI GJERNE PÅ BESØK

Åpne Dører Norge
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Du kan møte Åpne Dører sammen med Helen Berhane
på stand og seminar følgende steder i sommer:
23. juli
24. og 25. juli
26. juli

Fangekassa Bibelcamp
Justøya bibelcamp
UL i Kongeparken

Helene Berhane fra Eritra har betalt en høy pris for sin tro på Jesus. Hun har blant
annet sittet fanget i en skipskontainer i over to år. Hun utfordrer og inspirerer
med sitt vitnesbyrd.

Møtekalender i juli:

29. juli

FAKKELTOG 2018

kl 11.00

Tønsberg Pinsekirke

I oktober og november arrangeres fakkeltog over hele landet,
til støtte for forfulgte kristne. Vil du være med på å arrangere
fakkeltog på ditt hjemsted?
Fokus: Barn og unge i den forfulgte kirken.

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN ENGASJERE DEG, SE
WWW.FAKKELTOG.NO
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Salem, Bergen 14. - 16. sept 2018

SETT AV HELGEN!
En inspirerende møteplass for
alle som er engasjert for forfulgte
kristne. Det blir et variert og
spennende program med
seminarer, internasjonale og
nasjonale gjester. Bønn og lovsang

PROGRAM

S
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Fredag: 19.30 Kveldsmøte
Lørdag: Program gjennom hele dagen
19.30 Kveldsmøte
Søndag: 11.00 Gudstjeneste

