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I tjeneste for forfulgte kristne
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Hvordan be for de forfulgte…
For noen uker siden møtte jeg Canon Andrew
White, «The Vicar of Bagdad», en av mine helter.
Han har opplevd at over 1000 medlemmer av
hans menighet i Bagdad har blitt brutalt drept
av IS. Hans hjerte for de forfulgte i Irak, der
han har vært prest i 19 år, er stort. Andrew gav
oss noen stikkord for hvordan vi kan be. De tre
P-ene: Praise, peace, protection. På norsk:
lovprisning, fred, beskyttelse.

PRAISE

«For jeg er overbevist om at
den nåværende tids lidelser
ikke er for noe å regne mot
den herlighet som skal
åpenbares på oss.»

Det første Andrew White ber oss om å be
for – er at lovprisningen og tilbedelsen av Den
Allmektige skal fortsette. Vi kan miste alt, men
det vi aldri må miste er vår lovprisning til Gud.
Den forfulgte kirken er en lovprisende menig
het. Når alt du har er Jesus, hva gjør du da
med Ham? Du lovpriser Ham, elsker Ham, og
forteller andre hvor fantastisk Han er. Presten
fra Bagdad vil ikke formidle et bilde av en
menighet som lider og gråter. «Dersom du vil se
sann lovprisning, kom til vår menighet. I tilbedelsen
er der et nærvær av Gud. Blant vårt lovprisende
folk har jeg sett mirakler jeg aldri har sett andre
plasser. Engler, Jesu nærvær – ikke bare en gang,
men rett som det er».

Rom 8.18

PEACE

Mange steder i verden har kristne det svært
tøft, de opplever massakre, terror, forfølgelse.
Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
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 litteratur, 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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Vi ber for dem om Guds Shalom, om ekte fred.
Guds fred, som sammen med Guds kjærlighet
overgår all forstand. Siden Jesu tid på jorden er
millioner av mennesker drept for sin tro. Blant
disse martyrene er Andrews folk fra Irak, som
han elsker:
«Min menighet. Mine barn. Jeg glemmer aldri
de gangene barna ble drept. Mitt hjerte gråter. En
dag i leiren snakket jeg med to jenter, de hadde hatt
det samme synet om natten. De så alle barna som
hadde blitt drept, danse i himmelen sammen med
Jesus. Det gir håp.»

PROTECTION

Vi må be om beskyttelse for våre søsken. Der
er mange historier både i Bibelen og ellers, om
hvordan Gud på mirakuløst vis har reddet
mennesker i stor fare.
Dette bladet handler om Nord-Korea. Det
landet der de kristne kanskje har det aller tøffest. Vi kan be for dem på denne måten, om hjelp
og nåde til å tilbe midt i alle vanskeligheter, om
Guds fred – Hans shalom som overgår all forstand, og om beskyttelse. Gud hører bønn!
«For jeg er overbevist om at den
nåværende tids lidelser ikke er for noe
å regne mot den herlighet som skal
åpenbares på oss.» Rom 8.18
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NAKEN, SNAUKLIPT
OG UTEN NAVN
Historien om denne nord
koreanske kvinnen illustrerer
hvorfor Nord-Korea er
nummer 1 på Åpne Dørers
forfølgelsesliste. Enhver kristen
ses på som en fiende av, og
trussel mot, Kim-regimet og
dets ideologi.

S

traffen er at de må sone i fengsler, omskoleringsleirer og arbeidsleirer. Åpne Dører
anslår at 250 000 mennesker er fanger i
slike leirer, og av dem er 50 000 fengslet
på grunn av sin kristne tro.
Her er historien til én av de kristne fangene:
«Mitt navn var ‘fange nummer 42’. Navnet
var det første de tok fra meg da jeg kom hit.
Hver morgen ropte fangevokterne på ‘nummer
42’. For å nå fram til dem, måtte jeg krabbe på
albuer og knær. Jeg måtte reise meg med bøyd
hode, for det er ikke tillatt å se på fangevokternes ansikt.
Jeg la hendene på ryggen og fulgte vokterne
inn på rommet, der forhøret foregikk. Hver
dag i én time stilte de de samme spørsmålene:
«Hvorfor var du i Kina? Hvem møtte du? Oppsøkte
du en kirke? Hadde du en bibel? Møtte du noen
sør-koreanere? Er du kristen?»

DE KOMMER TIL Å DREPE MEG

De spurte om jeg var kristen. Ja, jeg elsker
Jesus. Men jeg svarte at jeg ikke var det. Hvis
jeg hadde fortalt at jeg hadde fått hjelp av kinesiske kristne, ville jeg blitt drept – langsomt
eller hurtig.
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Livet i en Nord-Koreansk fangeleir:

Hver eneste dag ble jeg slått og sparket.
Det verste var når de traff ørene. Det ringte
og suste i mange timer etterpå, noen ganger i
flere dager. Mot slutten av dagen tok de meg
tilbake til cellen. Det var varmt om dagen, men
kaldt om natten. Cellen var så liten at jeg ikke
kunne ligge. De tvang meg til å sitte på knærne.
Hendene var bundet.
Jeg var plassert i denne enecellen fordi de
mente at jeg trodde på Gud. Og fordi jeg hadde
rømt fra Nord Korea for å skaffe mat til meg
selv og min familie. Under hungersnøden krysset jeg grensen til Kina, og det var der jeg møtte
andre kristne. Deres liv rørte meg.

JEG TRODDE AT LIVET VAR SLUTT

En dag mens jeg var i Kina, kjørte en svart bil
opp på siden av meg. Jeg trodde det var noen
som ville spørre etter veien, men flere menn
kom ut av bilen og grep tak i meg. Jeg forsøkte
å komme meg løs, men de skjøv meg inn i bilen.
Da de lukket døren, tenkte jeg at livet mitt var
slutt.
Etter noen uker i en kinesisk fengselscelle,
ble jeg brakt til et fengsel i Nord-Korea. De
fjernet klærne mine og undersøkte kroppen
min for å se om jeg hadde gjemt noe. Særlig
var de interessert i penger. Deretter tok de
på meg klær som ikke passet i det hele tatt,
sannsynligvis brukt av tidligere fanger. De
barberte håret av hodet mitt og plasserte meg
i en celle.

ALT JEG KUNNE GJØRE, VAR Å BE

Jeg følte meg så alene. Jeg visste det var andre
fanger der. Jeg hørte stemmene deres, men jeg
fikk aldri se dem. Alt jeg kunne gjøre, var å –>
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INGEN SOLSTRÅLER TRAFF KROPPEN MIN

Det var ingen advokat som forsvarte meg. Jeg
bare sto foran dommeren og med voktere bak
meg. Mannen min var der også. Han så på meg
med sørgmodige øyne, og jeg kunne se at han
hadde grått. Vi lengtet etter å snakke med
hverandre, men vi kunne ikke veksle et eneste
ord.
Så spurte dommeren min mann om han ønsket å skille seg fra meg. «Ja,» svarte han med
gråtkvalt stemme. Han måtte gjøre det for barnas skyld, og for sin egen skyld. Hvis han ikke
skilte seg, ville alle bli straffet. Likevel, ordene
hans knuste hjertet mitt.
Jeg ble dømt til fire års soning i en
omskoleringsleir. Under fengselsoppholdet
hadde ikke kroppen min fått en eneste
solstråle. Ett år uten å se sola og å kjenne
vinden! Bare det å bli transportert bort fra
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–> be – i hjertet. Jeg kunne aldri be høyt. Inni meg
sang jeg en sang jeg selv hadde skrevet:
«Hjertet mitt lengter etter min
himmelske Far, i dette fengselet.
Selv om sannhetens vei er bratt og smal,
vil en strålende framtid åpenbares
- bare jeg holder ut.
Livet er fylt av sorg og mange utfordringer.
Hvordan kan jeg følge i Guds fotspor?
Med tårer lengter mitt hjerte etter min Far,
i dette fengselet.
Far, ta imot din datter.
Beskytt meg i din store borg
og under ditt skjold.
Ta meg under dine vinger.
Må din røst, Far, som lyder fra himmelen,
lede meg til dine velsignelser - hver dag!»
Etter ett år i fengsel, visste jeg ikke hvor
lenge jeg ville kunne overleve. Jeg tenkte: «En
dag vil de rope nummeret mitt, uten å få svar.
Jeg kommer til å dø her i fengselet. De vil fjerne
kroppen min, og den neste fangen vil kalles
‘Nummer 42’ og få mine klær.»
Like etter ble jeg på forunderlig vis stilt for
domstolen. Det var en seier. Mennesker som
sendes til en Kwan-li-so, en politisk arbeidsleir
– blir aldri dømt av en dommer. De bare
forsvinner. Ingen overlever. De fleste kristne
havner i slike høyrisikofengsler. Men jeg gikk
fri fordi de ikke har funnet meg skyldig i å være
kristen.

KWANLISO
KYOWAHSO

KWANLISO: fangeleir for politiske fanger (noen er nylig
stengt ned, andre er utvidet).
KYOWAHSO: ordinær «reeducation»-fangeleir (10 av
totalt 15-20 stk er vist på kartet)

En av leirene der kristne holdes fanget på grunn av sin tro. Innfelt: Kart som viser hvor i Nord-Korea de store fangeleirene befinner seg.

fengselet – å få være ute og kjenne frisk luft –
var overveldende.

JEG SÅ FORMLØSE KROPPER
SOM BEVEGET SEG

Men den korte opplevelsen av lykke i frihet
forsvant fort da jeg kom til leiren. Jeg husker at
jeg så formløse kropper som beveget seg. Det
tok et øyeblikk før jeg forsto at det var mennesker. Noen var krumbøyd, andre manglet en
arm eller et bein. Jeg så på mine egne armer og
bein, tynne som fyrstikker. Jeg så ikke mye bedre ut enn de andre fangene.
I leiren arbeidet jeg tolvtimers dager. Noen
ganger mer. Hver dag var som et mareritt. Men
jeg var ikke alene i en celle lenger. Jeg bodde i
en brakke sammen med flere andre, og en dag

ble jeg syk. Jeg fikk lov å bli værende i brakken,
og trodde jeg var helt alene. Så fikk jeg øye på
et laken i et hjørne. Det beveget seg. Jeg stirret
på det og forsto at det lå noen under lakenet.
Jeg listet meg bort og lyttet. Lydene som kom
fra skikkelsen, kunne knapt høres. Men det jeg
hørte, kjente jeg igjen. Jeg skjønte hva det var. Det
var en kvinne som ba, og hun ba i tunger. Jeg gikk
tilbake til madrassen min og holdt et øye med
henne i flere dager.

GUD HAR VÆRT MED MEG

En dag vi arbeidet ute og ingen var i nærheten,
gikk jeg bort til denne kvinnen og sa: «Jeg hil
ser deg i Jesu navn.» Hun reagerte med sjokk,
men jeg fikk roet henne ned før vokterne kom.
Innenfor murene i denne omskoleringsleiren

dannet vi en hemmelig menighet. Når vi møttes
og følte oss trygge nok, ba vi sammen. Hun var
modigere enn meg, og snakket til andre om
Kristus. Det er grunnen til at hun ble hentet og
fraktet til en høysikkerhetsleir, en Kwan-li-so.
Jeg kom aldri til å se henne igjen.
Etter bare to år i leiren fikk jeg høre at jeg
skulle løslates. Gud hadde vært meg hver dag,
hver time, hvert minutt og hvert sekund. Den
siste kvelden i brakken tenkte jeg på familien
min: «Det første jeg skal gjøre når jeg kommer
ut, er å finne mannen min og barna våre. Barna
er mye større nå. Vi har ikke sett hverandre
på flere år. Men Gud har våket over meg i det
nordkoreanske fengselet, og jeg har bedt om at
han også skal våke over min familie. Jeg må fortelle dem om Kjærlighetens Gud.»
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Da Lee Joo-Chan var ung,
visste han at foreldrene var
annerledes. Alle kalte dem
«kommunist-foreldre» fordi de
tok seg av de syke, fattige og
trengende. Han husker også
at han så foreldrene lese i en
hemmelig bok på kveldstid. Nå
vet han at det var en del av
deres tilbedelse.

«De hvisket ordene og jeg visste at dette var deres kilde til visdom. Jeg visste også at dersom
jeg fortalte noen om dette, ville familien min
bli bortført.»
30 år seinere, i Kina, oppdaget Lee familiens hemmelige tro. Han er nå pastor i SørKorea, og utrolig takknemlig for at foreldrene
risikerte livet for sin tro på Jesus.
Hans foreldre er ikke de eneste.
I dag finner hundretusener av kristne i
Nord-Koreas undergrunnskirke ulike måter å
tilbe Jesus på. På grunn av forfølgelsen de lever under, må de ofte søke Gud om hjelp og de
risikerer livet med sin tilbedelse. Dette er ikke
så ulikt de første kristne, som tegnet en ichthy
(fisk) i bakken med føttene. Den symboliserte
deres tro, og førte hemmelige kristne sammen,
gjerne til undergrunnsmøter i katakombene.

I Nord-Korea finnes det
ulike underg runnskirker:
TILFELDIG MØTE

En feltarbeider fra Åpne Dører forklarer: «Du
ser noen utenfor. Du vet at personen er en kristen. Dere ser på hverandre. Det var det. Det
var hele møtet.»

HUSMØTE

Husmøter blir ofte holdt av familier, selv om
hjemmene sjelden er et godt sted for samlinger.
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Husene har ofte bare et soverom og
en liten stue. Dersom gruppen greier å
samle seg i det lille rommet, må de huske på
å holde lydnivået nede. Naboer kan lett finne ut
om noe foregår, ettersom husene i Nord-Korea
er bygd tett sammen og ofte har tynne vegger.
Dersom de troende har en bibel, blir denne
gjemt; gjerne i en nærliggende skog. Vår felt
arbeider beskriver hva tilbedelse er for en
nordkoreansk troende, og det minner oss om
Lee Joo-Chan sine ord. «Det er etter midnatt.
De yngste barna sover. Du sniker deg ut, graver
opp Bibelen og tar den med deg inn. Gardinene
er dratt for, og stille leser du til din kone og din
16 år gamle sønn. Du har nylig delt evangeliet
med ham for første gang. Nå er han gammel
nok til å ikke forråde deg ved et uhell. Selvsagt
forstår han ikke evangeliet med en gang, men
du lærer ham. Du har bedt i årevis for at han
skal bli klar.Dere leser Bibelen i mørke, dere
ber, og ordene kan nesten ikke høres.»

FANGELEIRER

Nordkoreanske kristne finner måter å tilbe
Gud, også i landets mest beryktede fange
leirer. Her kan en troende bli låst inne sammen
med 40 andre fanger i et trangt rom, ofte med
sprukne treplanker som gulv. Dette fører til at
rommet fylles med kald luft på vinteren, mens
det blir trykkende varmt om sommeren. Lus
og innsekter florerer. Vår feltarbeider forteller
at i disse omstendighetene finnes det modige
kristne som deler evangeliet med andre
og ber, selv om de vet at de blir staffet
for det. Hea-Woo er en av disse. På et
av verdens mørkeste steder, i en
nordkoreansk fangeleir, ledet
Gud henne til å dele evangeliet med sine medfanger. Et
farlig oppdrag, men det førte
til at en menighet ble startet - midt i en fangeleir! Hea
Woo forteller:
«Bibelversene jeg kunne
utenat, gav andre håp. De så
Den Hellige Ånd jobbe i meg. Jeg

var annerledes enn de andre fangene; noen
ganger delte jeg risen med de syke og iblant
vasket jeg klærne deres. Gud brukte meg til å
lede fem mennesker til tro. Jeg prøvde å lære
dem det lille jeg visste om Jesus. Jeg hadde ikke
tilgang til Bibelen, men på søndager og i julen
møttes vi der vaktene ikke kunne se oss. Oftest
var dette på toalettet. Der holdt vi en kort gudstjeneste. Jeg lærte dem de bibelversene og
sangene jeg kunne. Vi sang stille slik at ingen
skulle høre oss.»

Vår feltarbeider forsikrer oss
om at det finnes mennesker som
risikerer livene sine for å gi hjelp
og støtte til kristne i Nord-Korea.
«Gud har kalt oss til å gjøre
dette arbeidet. Nordkoreanske
kristne er mye mer dedikerte enn
det vi er. På en måte er de åndelig sterkere enn oss. Det er mange
ukjente helter i Nord-Korea.»

Illustrasjonsfoto: Åpne Dører

GUDSTJENESTE I NORD-KOREA
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SKRIVEKAMPANJE
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BE OM:
At nordkoreanske
kristne trygt kan lytte til
radioprogrammene
At programmene skal hjelpe
kristne som lever i skjul til
åndelig vekst
At Åpne Dørers arbeid blant
skjulte troende er beskyttet og
bærer mye frukt

Nordkoreanske troende:

OPPMUNTRET AV RADIOHILSENER
I løpet av siste året har vi sendt
oppmuntringshilsener over
radio til nordkoreanske tro
ende. Tilbakemeldingene på
dette er at det har vært til stor
oppmuntring. En kirkeleder
forteller hvor sterkt det er for
dem å høre fra ukjente kristne i
andre deler av verden.

«Etter sangen ‘The Love of God’, ble det
lest opp en hilsen fra en ukjent troende fra
Kol. 1,1-8 der Paulus snakker om å takke og be til enhver tid. Hilsenen formidler at livet til nordkoreanske troende passer inn med budskapet i Kolosserne
1. I vår desperasjon ber også vi natt og dag.»
«Et annet budskap kom fra Åp. 3.7-13, og det ble
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lest opp etter sangen ‘I´m rejoicing night and day’.
Budskapet oppmuntret oss til å holde fast på vår
tro midt i den daglige lidelsen og forfølgelsen vi går
gjennom, ved å holde fast på Guds løfter og hans
kraft. Gud åpner dører gjennom våre bønner. Våre
bønner vil jage mørket bort, slik morgenlyset fordriver natten.»
«Vi ber om at Gud må salve alle de tronede som
har sendt oss disse oppmuntringene. Vi ber om at
Herren skal velsigne alle Jesu etterfølgere i verden
dette året. Takk for deres radioprogram. Noen
ganger er det forstyrrelser på signalene, men vanligvis kan vi høre på programmene uten problem.»

OM RADIOPROGRAMMET

Åpne Dører kringkaster flere kristne program i
løpet av uken, alle sammen på nattestid. Det er
den tryggeste tiden for nordkoreanere å høre
på radio.
I Nord-Korea kan man ikke stole på naboene,

og folk blir belønnet for å tyste på kristne eller
andre som regnes som å være ill-lojale mot
regimet. Dette gjør det umulig for kristne å disippelgjøre hverandre. Ved hjelp av våre radioprogram, sammen med bibler og annet kristent
materiell vi diskret distribuerer, så fyller vi et
behov de kristne har for undervisning av Guds
ord og hvordan leve det ut i deres kontekst.
Dette arbeidet er kun mulig ved hjelp av
dere som er våre partnere. Som du kan se fra
tilbakemeldingene over, så er din hjelp høyt
skattet. Nordkoreanske kristne ber ofte og
lenge. De ber kanskje mer for deg enn du for
dem. Deres bønner kommer fra hjerter som er
fulle av takknemlighet.
Vil du fortsette å støtte og be for nordkoreanske troende? Ved Guds nåde er du allerede forbundet med dem, og vi har en liten
rolle i Guds store plan for den nordkoreanske
undergrunnskirken.

VIL DU
OPPMUNTRE
NORDKOREANSKE
TROENDE?
Tortur. Fangeleirer. Død.
Det er dette kristne i
Nord-Korea møter når
de bestemmer seg for å
følge Jesus. Nord-Korea
har et av de strengeste
regimer i verden, og de
kristne blir kontinuerlig
overvåket.
Nå har du mulighet til å sende
en oppmuntrende hilsen til
dem! Meldingen blir oversatt til
koreansk, spilt inn i Sør-Korea
og sendt over radio til nordko
reanere om natten.
Budskapet må være kort og
konkret. Her er et eksempel:
«Jeg heter Hans og kommer fra
Norge. Jeg har bedt for Nord-Korea
siden 2005. Jeg ber om at Gud må gi
deg mot og styrke til å følge Ham.»
En hemmelig nordkoreansk tro
ende sier: «Tenk at Gud elsker oss
så høyt at Han bruker brødre og
søstre vi ikke kjenner til å støtte
oss. Vi takker dere fra dypet av
våre hjerter!» Ordene dine kan
gi håp til dem som står i midt
i store utfordringer, og minne
dem på at Kristi legeme er fullt
av mennesker som bryr seg og
som ber for dem.
FOR Å SENDE DIN OPPMUNTRING, SE
OPENDOORS.NO/ENGASJER-DEG/SKRIV
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Gi en gave
til vårt
viktige arbeid
VIPPS:
506999

World Watch Nyheter
MALAYSIA: Ber

statsministeren
om å gripe inn

To år etter at den malaysiske pastoren Raymond
Koh forsvant ber familien statsministeren om å
igangsette ny etterforskning av kidnappingen.
«Det har allerede gått to år uten resultater.
Vi vet ikke hva annet vi kan gjøre enn å henvende oss til myndighetene for å få dem til å
gjenåpne saken,» sier konen Susanna Liew.
En representant fra statsministerens kontor uttalte at han skulle gjøre sitt beste for å
videreformidle saken til statsministeren.
Pastor Koh ble kidnappet av minst 15 maskerte menn som kom kjørende i store svarte
biler. Med militær presisjon presset de bilen
hans til å stoppe, noe som ble fanget opp av et
videoovervåkningskamera i nærheten. Koh ble
tvunget ut av bilen og bortført. Bilen hans ble
også tatt og er enda ikke funnet.
I desember 2018 ble etterforskningen avsluttet, sammen med tre lignende forsvinnings
saker. En av disse er saken om den shia-muslimske aktivisten Amri Che Mat. I fjor skrev
Kohs kone et åpent brev til statsministeren
sammen med Che Mats kone. Der ba de om en
selvstendig etterforskning av kidnappingene.
En varsler skal ha kontaktet konen til Che
Mat og hevdet at politiet har vært involvert i
kidnappingen. Et vitne av Kohs forsvinning
meldte seg, men valgte plutselig å trekke tilbake vitneforklaringen.
Sammen med kirkeledere og rettighetsaktivister har Koh-familien bedt om en ny etterforskning, utført av et nytt team av uavhengige
etterforskere.
Pastor Kohs datter, Esther, sier til en lokal
kilde at det føles som mental tortur å ikke vite
hvor faren er, eller hvordan han har det.
«Vi teller dagene til vi blir gjenforent med
ham, men vi er forberedt på alt», sier Esthers
mor, Susanna.
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IRAN: Arrestasjoner

av kristne
fortsetter rundt 40 års-jubileet
for revolusjonen
Artikkel 18 rapporterer at tre iranske
kristne, som i pastorens fravær har ledet
en huskirke, er arrestert. De tre mennene
hadde ledet kirken siden pastor Youcef
Nadarkhani ble dømt til 10 års fengsel i juli
2017. Hans forbrytelse var «å ha handlet
mot nasjonens sikkerhet, promotert kristen-sionisme og ledet huskirker.»
Hossein Kadivar og Khalil Dehghanpur
ble arrestert 29. januar, mens Abdolreza
Ali Haghnejad ble arrestert 10. februar.
Sistnevnte skjedde i en razzia mot en kirke
i byen Rasht i det nordlige Iran. Agentene
tok seg inn i bygningen like etter at guds
tjenesten var over. De konfiskerte alle
mobiltelefoner og tok med seg Haghnejad.
CSW skriver videre at sikkerhetsagenter
besøkte hjemmet hans hvor de konfiskerte
bøker og konens mobil. Lokale kilder forteller at idet Haghnejad ble arrestert, opp
muntret han resten av menigheten. Det er
ikke første gang han er satt i arrest.
Disse arrestasjonene skjer mens Iran
feirer 40 års jubileum for revolusjonen.
Selv om Ayatollah Khomeini snakket om
menneskerettigheter og religionsfrihet, er
det ikke mye rom for kristne og kirker i den
nye islamske staten han skapte.
Artikkel 18 skriver om hvordan den
iranske regjeringen har lagt ekstra stort
press på farsi-talende kirker som tiltrekker
seg konvertitter fra islam.
Under Mahmoud Ahmadinejad, som
ble valgt inn i 2005, ble det satt i gang «et
systematisk arbeid for å utslette den protestantiske kirken» ved å stenge kirker, konfiskere land, arrestere kirkeledere og medlemmer, og ved å gjøre fengselsstraffene lengre.

ETIOPIA: Kristen

politimann tvunget til å flytte,
etter å ha snakket om sin nye tro

Den etiopiske politimannen Adane* ble arrestert, fikk sparken og ble tvunget til å flytte til en
annen del av landet, etter at han fortalte kollegaer om sin kristne tro.
Den 25 år gamle mannen vokste opp i Somaliregionen i østlige deler Etiopia, og tilhørte en
nesten 100 % muslimsk somali-stamme. Han
ble kristen for to år siden.
En lokal kilde forteller World Watch
Monitor at en av Adanes kollegaer la inn en
klage mot ham hos «The Somali State Human
Rights Office». Kollegaen forklarte at Adane
hadde snakket om sin nye tro mens han fremdeles var i uniform.
Den lokale kilden forteller at nestlederen
for ‘menneskerettighetskontoret’, en etnisk somalier, var overrasket da han oppdaget at det
fantes en kristen i denne somaliske stammen.
Menneskerettighetsadvokaten oppfordret
Adane til å vende tilbake til islam. Adane nektet og viste til at religionsfrihet er en konstitu
sjonell rettighet. Han ble deretter arrestert.

Bli fast giver:
norway@od.org

Adane ble senere løslatt og fikk beskjed om
at han hadde mistet jobben hos politiet. En lokal kilde forteller at han videre ble oppfordret
til å flytte til en annen kant av landet, fordi han
hadde fått for mange fiender i området.
Kristne i den muslimsk-dominerte somali
regionen opplever ofte fiendtlighet fra familie
og lokalsamfunn på grunn av sin tro. De er ofte
sårbare når etnisk-politiske spenninger oppstår.
Konflikten mellom Oromo og somalierne
i Øst-Etiopia har fordrevet nesten 3 millioner
etiopiere.
Midt i voldelighetene, som brøt ut i august
i fjor, rapporterte World Watch Monitor at
flere kristne ble drept og kirker brent ned. To
måneder tidligere hadde 20 kristne blitt drept i
Bale Goba-området i Oromia-regionen, vest for
Somali-regionen.
Etiopia ligger som nummer 28 på World
Watch List 2019, som viser de 50 landene hvor
det er vanskeligst å leve som kristen.
* Navnet er endret på grunn av sikkerhet.

Last ned appen til vår Podkast
og Lytt til Åpne
Dørers program når
det passer DEG!

Få med deg et inspirerende kvarter med
vitnesbyrd, intervju, bønneemner og
informasjon; samt god musikk.

Abonner på vår podkast: Radioprogram fra Åpne Dører (i iTunes) eller på olaugb.podbean.com
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«THE VICAR OF BAGHDAD» I NORGE:

– Når vi har mistet alt, er Jesus alt vi har
Andrew White sammen
med to barn som måtte
flykte fra Irak.

Utenfor St. George, sammen med sikkerhetsvakter og deler av menigheten.

«The Vicar of Baghdad»
har opplevd IS gru
somheter på nært hold.
Han forteller om en
kvinne i menigheten
som fikk besøk av
IS-soldater.

D

e sa de ville drepe henne
og barna dersom hun ikke
oppga sin kristne tro og
gikk over til islam. I sin
fortvilelse oppsøkte hun Andrew
og spurte om Jesus ville tilgi henne
for at hun hadde gitt etter. «Jeg kunne
ikke se på at barna mine ble drept, men
jeg vil jo alltid elske Jesus. Kan han tilgi meg?», spurte hun. White svarte
henne at det alltid er tilgivelse å få
hos Jesus.
Dagen etter kom IS-soldatene tilbake. Nå var det de fem barna som
ble stilt på valg: Ville de fornekte
Jesus eller bli drept? Barna svarte
at de ikke kunne fornekte. «Vi elsker
Jesus. Vi snakker med ham hver dag, og
han snakker med oss.»
«Så holdt de hverandre i hendene
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og sang den eneste engelske sangen jeg
hadde lært dem; «Jesus loves me, This
I know, For the Bible tells me so». Og
mens de sang, ble de drept,» fortalte
Andrew og fortsatte:
«Våre folk har mistet alt, men de har
ikke mistet Jesus. Jeg spurte en av de unge
jentene i flyktningeleiren: Hvordan kan du
være så glad under slike omstendigheter?
Hun svarte: Når vi har mistet alt, er Jesus alt
vi har.»
Etter å ha tjent menigheten i
Bagdad gjennom gode og vonde
dager i 19 år, ble White hentet ut av
Dronningen av England sitt privatfly.
Det var blitt for farlig for ham å opp
holde seg i Irak. Som prest har White
opplevd å miste 1000 av menighetsmedlemmene; de ble brutalt drept av
IS. Selv har han daglig måttet bruke
skuddsikker vest og hatt over 30 sikkerhetsvakter utenfor sin bolig. På
tross av dette har White likevel opplevd å bli kidnappet. I dag bor rundt
4000 av menighetsmedlemmene hans
i flyktningeleir i Jordan, samt noen
i Jerusalem og Betlehem. En gang i
måneden besøker han dem, for å vise
omsorg og følge opp arbeidet. Andrew
White lider av multippel sklerose, og
er avhengig av rullestol. Men dette

Fra nasjonal bønnekonferanse på Hamar
i mars, der det også var fokus på forfulgte
kristne - Linda Askeland og Morten Askeland
sammen med Andrew White.

Canon Andrew
White i Bagdad
der han tjente
som prest i 19 år.

hindrer ham ikke i å besøke «folket
sitt», med hjemlandet England som
base.
White er utdannet både lege og
prest, og har tre teologiske doktorgrader. Han har trykket hånden både
til Obama, Trump, paven og dronningen av England, men det er hans
hjerte for «barna sine» fra Bagdad som
kjennetegner ham mest. Mange av
disse har mistet sine fedre, men kaller
Andrew for «pappa».
Åpne Dører er partnere i arbeidet i Jordan, der vi blant annet er
involvert i skolene som drives i flyktningeleirene. Andrew White takker
norske støttespillere for kjærlighet
og omsorg, og for bidrag i form av
bønn og penger så arbeidet kan fortsette: «Jeg takker for at dere ikke har
glemt oss!»
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MØTEKALENDER APRIL
3. april 11.00
3. april 19.00
5. april 11.00
7. april 11.00
7. april 10.30
7. april 16.00
8. april 19.00

Formiddagstreff
Tønsberg pinsekirke
Pinsekyrkja Filadelfia
Ulsteinvik
Fordmiddagstreff Vestheim
ung.senter
Arendal frikirke
Innkyrkja Lye
Tennfjordfellesskapet
Mannsmøte Salem
Misjonskirke, Kristiansand

9. april 10.30
10. april 11.00
11. april 19.30
14. april 11.00
25. april 19.00
26. april 19.00
28. april 11.00
30. april 19.30

Leine bedehus,
Herøy
Formiddagstreff
Ulsteinvik bedehus
Austnes bedehus,
Haramsøy
Klepp frikirke
Sele bedehus
Vennesla BlåKors
Lura bedehus
Ersland bedehus

MARIT AAVITSLAND FOSS:

Vil formidle historien om
den største kjærligheten
Siden jeg så konsertmusikalen
The Passion på YouTube, har
påskebudskapet blitt åpenbart
for meg på en ny måte, mer konkret og levende. Historien om den
største kjærlighetshandlingen noensinne, som selv etter over 2000
år har en sentral posisjon. Den har
jeg lyst å være med å formidle.
Reflekterer vi over det virkelige påskebudskapet midt i den
materialistiske samtiden vi lever
i? Siden den kvelden jeg surfet på
YouTube, har jeg ikke klart å bli
kvitt tanken om at flere i Norge
må få oppleve The Passion, historien om den største kjærligheten.

Jeg og min mann William har
leid Sørlandets største konsert- og konferansesenter Q42 i
Kristiansand. Sammen med familie og venner har vi satset, satt
sammen kor og hanket inn dyktige musikere og sangere: Stein
Austrud blir med som kapell
mester og musikalsk leder, og
Trine Rein skal spille Maria.
Ta del i drømmen og kom på
konsertmusikalen om påskens
drama, den største kjærlighets
handlingen noensinne. Spre til
dine venner. Ta gjerne med noen
som ikke kjenner påskens budskap så godt.

Initiativtakeren Marit
Aavitsland Foss jobber i Åpne
Dører og brenner for å hjelpe
våre brødre og søstre som
ikke har de samme privilegiene som oss, som fritt kan
proklamere vår tro uten risiko
for sitt eget og andres liv. Derfor går deler av overskuddet
til Åpne Dørers arbeid.

KRISTIANSAND
29.–30. MARS
KL. 21.00
HOVEDSAL, Q42
BILLETTER KJØPES PÅ
Q42.NO

