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Frykt ikke! For se, jeg
forkynner dere en stor glede –
en glede for alt folket! I dag er

Å feire jul når noen mangler…

det født dere en frelser, som er
Messias, Herren – i Davids by.
Og dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som er
svøpt og ligger i en krybbe.
Lukas 2.10

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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O jul med din glede... Deilig er jorden... Glade jul, hellige jul... For mange er drømmen om julen
glede, familie, venner og god mat. Vakre rammer med litt ekstra pynt og lys, julefilmer og
julekonserter.
Jeg innrømmer det så gjerne, jeg liker julen. Et
avbrekk i den mørkeste tiden. Det gjør godt.
Men heldigvis består den av mer enn glitter. En
gave kan være pakket i en gull-eske eller avispapir, uten at innholdet endres.
Selve gaven er ikke avhengig av at alt er
perfekt. Tvertimot – i Bibelen står det om den
største gaven, Han som kom til dem som sitter
i skyggelandet: Det folk som vandrer i mørket skal
se et stort lys. De som sitter i døds- skyggens land,
over dem skal lyset stråle. Jesaja 9,2
Over store deler av verden samles familier til
julefeiring med fellesskap og god mat. Samtidig
er det noen som kjenner ekstra på savn i denne
tiden. Å feire jul når noen mangler, kan vekke
såre følelser og savnet kan kjennes ekstra stort
nettopp da. Vi rammes alle, uavhengig av om vi
bor her hjemme i Norge, i Syria, i Egypt, Iran
eller Indonesia.
I dette bladet møter du blant annet Jina og
Abraham, som har mistet sin ektemann, far og
forsørger. Du møter Susanna Koh, som fremdeles leter etter svar på hvor hennes ektemann er,

og Marqos som fikk et nytt møte med Jesus
da han mistet faren. Alle disse går nå inn i jul-en
uten en av sine nærmeste. Samtidig har de Jesus
i hjertet. Han som kom fra himmelen som et
lite barn, til vår jord. Den største gaven menneskeheten har sett var ikke pakket i gullpapir
og glitter, men mørke, kulde, høy og halm. Han
ble født i en stall. De første som fikk vite om
det fantastiske som hadde skjedd, var de fattige
gjeterne:
Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor
glede – en glede for alt folket! I dag er det født dere
en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en krybbe Lukas 2.10
Dette var budskapet de fikk, mens de våket
over sauene sine, i kalde natten.
La oss i takknemlighet nyte velsignelsene
i fellesskapet og julefeiringen – samtidig som
vi husker på dem som går inn i julen med savn
og i ensomhet. Både her hjemme og blant våre
søsken i den forfulgte delen av kirken.
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JUL NÅR NOEN MANGLER

-Ektemannen som ble
kidnappet for sin tro
Over hele verden samles familier til julefeiring med fellesskap og god mat. Samtidig er det
noen som kjenner ekstra på savn
i denne tiden. Jina vet ikke hvor
ektemannen, Robert, er.

JUL

Når noen mangler
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SYRIA: For seks år siden ble Robert kidnappet på grunn av sin kristne tro. Sønnen deres,
Abraham, var bare et år da faren forsvant. Han
husker ham ikke – men han kjenner på farens
fravær hver eneste dag.
Både Jina og Abraham lever i dag med et
enormt savn, men de kan fremdeles ikke sørge.
Mange spørsmål står ubesvart. «Er Robert i live
eller er han død? Vil han komme tilbake til dem?
Dersom han kommer tilbake, vil de kjenne ham
igjen?»
Det er vondt å forberede julen når det er
noen som mangler. Men i år trenger ikke Jina
og Abraham å møte julen alene. De vet at pastoren deres, Abdalla, vil gi dem mat, brensel og
klær – og ikke minst fellesskap, omsorg, bønn
og håpet i Jesus. Pastor Abdalla leder «Senter
for håp»* i Aleppo, Syria.

en ektemanns død, men Jina må leve videre
uten å vite hva som har skjedd. I Salme 34 står
det: «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt
hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.»
Jina vet at Gud er hennes redning og styrke.
Står sammen med de mest sårbare
Pastor Abdalla og menigheten kan ikke garantere at Robert vil komme hjem igjen, men de
ønsker å stå sammen med Jina og Abraham.
«Håp-sentrene» distribuerer mat og
brensel til familier

Kidnappet på grunn av sin tro
Robert var på vei til Qamishli da bussen han
satt i, ble stoppet av ekstremister. De kidnappet Robert og Elie, en kristen medpassasjer,
mens de lot muslimene være.
«Ekstremistene visste navnet til både mannen min og Elie. De beordret dem ut av bussen
og tok dem med seg», forteller Jina.
Elie be satt fri etter at familien betalte
løsepenger. Han lever i dag i et annet land.
Han forteller at Robert fremdeles blir
holdt fanget fordi han nekter å si fra seg
troen.
Robert og Jina forlovet seg i 2011,
samme år som krigen startet. De giftet
seg samme år, og i 2012 kom lille
Abraham til verden. Året etter ble
Robert kidnappet. Jina forteller: «Vi var
en lykkelig, liten, familie. Vi drømte om
fremtiden. Jeg og mannen min fikk bare
feire første bursdagen til sønnen vår sammen, før han ble kidnappet».
«Din vilje skje»
Seks år er gått, men Jina har ikke
gitt opp håpet om å få mannen hjem
igjen. Hver dag ber hun til Gud:
«Herre, la din vilje skje! Det eneste jeg
ber om er at mannen min skal komme
trygt hjem.»
Det er tungt nok å sørge over
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som trenger det, men står også med familiene i barn sett ned på, og de er spesielt utsatt for
bønn. Jesus sa: «... jeg er med dere alle dager inntil trakassering. I flere land opplever kristne kvinverdens ende.» (Matteus 28:20) I dag er pastor ner en form for dobbel forfølgelse – både fordi
Abdalla, og mange andre som ham, Jesu armer de er kvinner og på grunn av sin kristne tro.
Da mannen til Jina ble kidnappet, flyttet hun
og føtter i Syria i det de hjelper sitt folk.
Jina er enslig mor og har ikke mulighet til og sønnen inn hos svigerforeldrene: «Vi flyttet
å jobbe selv. Hun må ta vare på sønnen også hit på grunn av bombingen, men også på grunn av
på dagtid: «Det er vanskelig å oppdra gutten vår ryktet mitt. Jeg ønsket ikke å leve som enslig sammen med sønnen min. Min mor og svigermor var
alene.»
Gjennom din støtte har mange syrere fått også bekymret.»
muligheten til å gjenoppbygge sine hjem, bedrifter, lokalsamfunn og liv. Åpne Dører fort- «Å kjenne Jesus»
setter å gi hjelp til mennesker som ikke har Tre år etter kidnappingen flyttet Jina og
muligheten til å arbeide selv. Mange av de som Abraham tilbake til leiligheten sin. Det er
er blitt værende igjen i Syria, er de mest sår- tydelig at farens forsvinning påvirker sønnen.
bare: Eldre hvor barna har forlatt Syria, kro- Han begynte ikke å snakke før han var fire år,
nisk syke og familier som Jina og Abraham som og han er fremdeles engstelig. Hver kveld sier
har mistet sin forsørger. De trenger vår hjelp og han til moren: «God natt! Jeg elsker deg; du må
aldri forlate meg!»
støtte, særlig i vintermånedene.
Når Jina tenker på fremtiden, går tankene
I Midtøsten blir ofte enslige kvinner med

både til ektemannen og sønnen. Hun ønsker at
Abraham skal vokse i sin kristne tro. «Jeg håper
Gud sender mannen min hjem til oss. Jeg ønsker
også å oppdra sønnen vår i kristen tro; at han skal
kjenne Guds ord.»
Abraham trives svært godt på søndagsskolen i Alliance-kirken. Jina uttrykker stor
takknemlighet for at «Håp-senteret» tilbyr
slike aktiviteter for barn: «Han spør ofte om når
det søndagsskole. Når jeg spør hvorfor, svarer han:
«Fordi jeg vil lære mer om Jesus.» Han elsker å synge
sanger med bevegelser. Når jeg spør hva de har lært,
deler han bibelversene de har snakket om.»
Håp til Midtøsten
Disse søndagsskoleklassene er med på å lære
opp en ny generasjon kristne i Syria. Kirkens
visjon er å være Jesu vitner. «Håp-sentrene»

ønsker ikke bare at kirken i Syria skal overleve,
men at den skal blomstre og fortsette å være lys
i sine lokalsamfunn. Vår drøm er at sentrene
skal være med å skape en kirke som er kraftfull
og livsforandrende, og som blomstrer over hele
Midtøsten.
Dette skjer ikke over natten. Kirken er preget av krigen og den kontinuerlige konflikten i
regionen. I flere angrep har kristne vært målet.
Den islamske stat sin ideologi er fremdeles
sterk, selv om IS i stor grad er nedkjempet i
området. Kristne vet at de er en utsatt gruppe.
De trenger vår langvarige støtte slik at de kan
bygge opp igjen livet sitt og fortsette å bringe
håp til Midtøsten.
Det starter med å rekke ut hånden til mennesker som Jina og Abraham. Vil DU stå sammen med dem denne julen?

BØNN:

om at Jina og Abraham skal
• Befå oppleve
Guds nærvær denne

julen, og at de ikke skal føle seg
alene

om at Abraham skal vokse
• Bei troen
på Jesus og bli enda
bedre kjent med Ham

ledelse for Jina
• BesomommåGuds
oppdra sønnen alene
om beskyttelse for Jina som
• Beenslig
kvinne i Midtøsten
Be
for
alle
inn i
• julefeiringensommedgårsavnet
av
noen de har mistet
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Marqos (19) fra Egypt:

«GUD VISER
MEG VEI»

Marqos
følte han
hadde nådd
bunnen. «Jeg var på
vei til å bli ateist,» sier han. «Jeg ønsket å
forlate Egypt og søkte om å få emigrere.»
Da opplevde han at Gud grep inn. I februar 2017 ble far til Marqos, Baghat, skutt
på gaten fordi han nektet å konvertere
til islam. I november-bladet i fjor fortalte
Marqos om hvordan farens død fikk ham
til å søke Jesus. Nå har vi besøkt ham
igjen og lært at veien med Gud kan være
steinete.
KAIRO: Solstråler reflekteres i gull-korset
rundt halsen til Marqos. Nesten to og et halvt
år har gått siden faren hans ble drept for sin
tro. På det tidspunktet gikk Marqos fremdeles på videregående. Nå er han en stolt
ingeniørstudent.
Det er ikke en selvfølge at han bærer et
kors rundt halsen. I fjor fortalte Marqos om
hvordan farens død fikk ham til å søke Jesus,
men han sa ikke noe om den vanskelige prosessen som førte ham nærmere Gud. Det er
sjelden man hører egyptiske kristne dele
åpent om tvilen de har, men Marqos forteller
ærlig: «Ikke så lenge etter at min far døde, var
jeg nær ved å miste troen.»

BØNN
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Farens død var den første store prøvelsen
Marqos møtte. Så opplevde han at karakterene fra videregående ikke fikk ham inn på
universitetet han ønsket å gå på, selv om han
periodevis hadde studert nesten døgnet rundt:
«Jeg følte at Gud først tok fra meg faren min,
deretter drømmene mine. Jeg opplevde det
som om Han ikke brydde seg om meg.»
Marqos følte han hadde nådd bunnen. «Jeg
var på vei til å bli ateist,» sier han. «Jeg ønsket å forlate Egypt og søkte om å få emigrere.» Det var da Marqos opplevde at Gud grep
inn. «Søknaden om emigrasjon ble avvist. På
samme tid kom jeg inn på et annet universitet
i Egypt.»
Sakte, men sikkert begynte Marqos å
vende seg til Gud igjen, og han oppdaget den
troen som hans far var villig til å dø for. Han
begynte å lese Bibelen hver dag, akkurat som
faren hadde gjort. Troen hans har vokst seg
sterkere, selv om han fortsetter å møte utfordringer. Marqos er nå den eneste mannen i
hjemmet og kjenner på ansvaret for familien
sin, og han sørger fremdeles over faren. «Jeg
vet ikke hvordan jeg makter å bære dette ansvaret, men jeg gjør det. Jeg føler ikke at jeg gjør
det i egen kraft. Det må være Den hellige ånd
som arbeider i livet mitt.»
Noen ganger lurer Marqos på hva som ville
ha skjedd om han hadde reist fra Egypt. «Jeg
hadde kanskje mistet troen min. Jeg er glad
for at Gud grep inn og viste meg sin vei. Her
kan jeg ta vare på familien min, og her fant jeg
tilbake Gud.» Om det er noe Marqos har lært
gjennom reisen med Gud, så er det dette: «Hva
som enn skjer, selv om du skulle vende deg fra
Gud, så be. Be, og kom alltid tilbake til Gud.»

at Marqos og familien skal kjenne Guds nærvær når de nå skal feire jul uten faren
• BeBe om
styrke og visdom til Marqos, som den eneste mannen i huset
• Be om
om
• at han skal vokse i troen og komme enda nærmere Gud

Malaysia:

Kidnappet
pastor fortsatt
savnet

Mange har vært med å be for Susanna
Koh og familien hennes de siste årene.
Over to og et halvt år har gått siden
ektemannen, pastor Raymond Koh, ble
kidnappet midt på lyse dagen. Susanna
og familien har kjempet en lang og hard
kamp for å finne ut hva som skjedde. I april
konkluderte The Human Right Commission of
Malaysia (SUHAKAM) med at han ble kidnappet
av politiets spesialavdeling. Koh er fortsatt savnet.
Nå går Susanna og familien inn i sin tredje jul uten
ektemannen.

Pastor Koh ble bortført midt på lyse dagen 13. februar 2017. Et video-opptak fra et
overvåkningskamera viser at svarte SUV-er og
en motorsykkel var involvert i kidnappingen.
Det hele skjedde med militær presisjon. Siden
har ingen verken sett eller hørt fra ham.
Ingen nyheter
Fremdeles vet ikke familien hvor Raymond
Koh befinner seg. Men Susanna gir ikke opp
kampen for å finne svar; hun søker Gud for
ledelse og visdom.
I en oppdatering viser Susanna til Johannes
åpenbaring 7:9, hvor det står: «Deretter så jeg
en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle
nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto
foran tronen og Lammet...»

Guds plan for hele verden gir Susanna håp
og oppmuntring mens hun venter på informasjon om hvor ektemannen er.
Susanna spør om vi vil fortsette å be for
dem.
I juli fikk vi et kort fra henne hvor hun
skriver:
«Kjære brødre og søstre.
Familien vår har gått gjennom to vanskelige år etter
at min mann, pastor Raymond Koh, ble kidnappet.
Tusen takk for all forbønn og støtte dere har gitt oss!
Vi setter stor pris på deres omsorg og fellesskap, og er
takknemlige for å være en del av Guds store familie. Vi
håper dere vil fortsette å be for Raymond og Malaysia.
Må Gud velsigne dere og bevare dere i sin fred».

BØNN

at Susanna og familien skal kjenne Guds nærvær denne julen, og at de skal kunne
• Beløfteomblikket
mot Ham som kan gi dem trøst og fred
Be
om
at
Gud
lede Susanna i hennes søken etter svar på hvor hennes ektemann er
• Be om visdomskal
for veien videre, både for Susanna og resten av familien
•
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JUL I FENGSEL

SKRIV EN HILSEN

IRAN:

Jul i fengselet

Mojtabas ble totalt forvandlet da han
møtte Jesus. Ikke en gang mørket i fengselet kunne slukke lyset som var tent i
hjertet hans. Han forteller:

huset, kunne vi si at vi feiret en bursdag.

I julen feirer jeg mer enn
at Jesus ble født for
over 2000 år siden. For meg
representerer julen at jeg ble født på ny og Jesus
tok bolig i meg.
Jeg vokste opp i et voldelig hjem som var preget
av at min bror var narkoman. Da han ble kjent med
Jesus, endret alt seg. Jeg la merke til den enorme
forvandlingen som skjedde med ham, og han viste
meg veien til Jesus. Jesus kom inn i vårt mørke hjem
og forvandlet det til et hus fylt av lys og fred. Jeg
følte meg som et nytt menneske. Jesus fylte hjertet
mitt med fred. Det ble som min egen personlige jul.
Jul i huskirken
Jeg begynte å gå i en husmenighet. Hver jul feiret jeg
at Jesus hadde forandret livet mitt. I huskirken var
jul noe vi bare kunne feire på innsiden; i våre hjerter. Men vi pleide å markere høytiden ved å pynte
huset med flagg og spise sammen. Vi kunne aldri
dekorere med jule-pynt. Dersom politiet ransaket

BØNN:

Jul i fengselet
Menigheten vår begynte å vokse og jeg ble en av
lederne. En kveld kom politiet og raidet husmøtet
vårt. Det var fryktelig. Barna gråt mens politiet
skrek mot foreldrene. Jeg og de andre lederne ble
skilt fra resten av menigheten, og kastet i fengsel.
Jeg tilbrakte tre julehøytider i fengsel. Ettersom
jul alltid hadde vært noe jeg feiret i hjertet, fortsatte
jeg med det i fengselet. Jeg kunne kjenne på gleden
over friheten i Jesus. For en fantastisk følelse!
Det var en stor kontrast til situasjonen i fengselet. Der satt jeg i en celle sammen med kriminelle
som hadde gjort grusomme forbrytelser. Forhørene
og usikkerheten rundt hva som kom til å skje, var
utfordrende. Selv om jeg kjente på glede i hjertet,
var jeg trist utenpå.
Den tiden jeg satt fengslet, kunne jeg relatere
meg til Maria, Jesu mor. Hun må ha kjent på en
enorm kjærlighet til Jesus og samtidig den motstridende følelsen av smerte ved å følge Ham. I fengselet lærte jeg at denne kontrasten er en del av vår
kristne tro. Vi leser om det i Bibelen. Forfølgelse er
med på å dra oss nærmere vår Herre, Jesus Kristus.
Født her på jord og født i våre hjerter.
Mojtaba lever i dag utenfor Iran og er takknemlig for den nye friheten til å åpent kunne
tilbe Jesus.

julen er det mange som sitter fengslet for sin tro på Jesus Kristus. Be om styrke
• Denne
for dem og at de skal kjenne Guds nærvær.
som skal feire jul med savnet etter sine kjære som sitter fengslet. Be om
• Betrøstforogdemstyrke
denne julehøytiden.
• Be om at Mojtaba skal fortsette å vokse i troen.
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Skriv til:

foreldrene til Leah
Sharibu
Vil du skrive en hilsen til foreldrene til Leah
Sharibu? Det betyr mye å få oppmuntring
og vite at de ikke står alene midt i store
utfordringer:
Leah ble kidnappet av Boko Haram i februar
2018 sammen med over hundre andre studenter. Etter en avtale med regjeringen løslot Boko
Haram 104 av jentene, men Leah befant seg ikke
blant disse. Siden hun nekter å frasi seg sin kristne
tro, er hun fremdeles i fangenskap. 28. august 2018
sendte Boko Haram ut en lydmelding og et bilde av Leah
Sharibu, der hun ber om hjelp for seg og familien:
«Jeg bønnfaller myndighetene om å hjelpe mine foreldre og min
yngre bror», sa hun på hausa-språket. «Jeg ber dere inderlig: Vær
så snill og hjelp meg ut av denne vanskelige situasjonen! Jeg ber regjeringen, spesielt presidenten, om å ha medfølelse med meg og min
familie, og komme oss til hjelp. Takk.»
Et par uker senere annonserte Boko Haram at de hadde
drept Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, en kvinnelig fange fra
Røde Kors. Samtidig truet de med å drepe tre andre fanger,
og Leah var en av disse. 3. oktober fikk Leahs mor, Rebecca
Sharibu, for første gang siden kidnappingen en henvendelse
fra president Buhari. Et par uker senere uttalte Boko Haram Vil DU sende en oppmuntrende
at de ville beholde Leah som slave på livstid sammen med Alice hilsen til Rebecca og Nathan?
Ngaddah (Loksha), en kristen arbeider fra UNICEF. Leahs
foreldre, Rebecca og Nathan, trenger oppmuntring i en tid full Skrivekampanjen avsluttes
av usikkerhet rundt datterens fremtid.
29. februar 2020.

•
•
•
•

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN
Be før du begynner
Postkort eller barnetegninger er best
Skriv tydelig, med enkelt språk (helst på engelsk).
Ikke kritiser landets religion eller religiøs
ekstremisme, regjeringen, lovsystemet eller de
politiske lederne.

•
•
•
•

Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers.
Vis følsomhet. Vennligst ikke dvel ved mottakerens
situasjon eller skriv om velsignelsene i livet ditt.
Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du bor i,
men ikke hele adressen.
Ikke legg ved penger i brevene.

Send kortet/brevet i en lukket konvolutt til Åpne Dører, Tangen 11 4608 Kristiansand
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NOTIS FRA FELTET

HØY
FORFØLGELSE

MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE

VIETNAM

UKRAINA
IRAN

Kirkene i de opprørskontrollerte østlige delene av landet har
fått sterkt begrenset trosfrihet. Alle andre kirker enn den russisk-ortodokse må registreres, noe som fører til at kirkene blir
stående tomme mens de kristne møtes i hjemmene – men aldri
mer enn fire av gangen. Kirkene nektes også besøk fra utlandet.
«Dette minner om sovjettiden», sier en kirkeledere i området.

I Iran er det fortsatt stor vekst i antall
mennesker som tar imot Jesus, men
motstanden er stor. 13. oktober ble
fungerende pastor Haghnejad og åtte
andre fra samme menighet dømt til fem
års fengsel for å ha «truet rikets sikkerhet». Menighetens hovedpastor har
tidligere fått en dom på 10 år.

Ekteparet Thuan og Hien* kom nylig til
tro etter å ha hørt et vitnesbyrd av en
venn. Få dager etter kom de lokale myndighetene på døra og ba dem vende tilbake til deres gamle tro. Da de nektet, opplevde de den 30. september at hjemmet
deres ble angrepet av de andre i landsbyen, sammen med familie og lokale myndigheter. De ødela frukttrærne deres, stjal
husdyrene og raserte huset.
Be for Thuan* og Hien* og andre som
kommer til tro i det nordlige Vietnam!

VENEZUELA
Venezuela, som nettopp ble medlem i FNs menneskerettighetskommisjon, er et land det er stadig hardere å være
kristen i. På grunn av generell nød har mange kristne – også
kristne ledere – forlatt landet. De kristne menighetene blir ofte
beskyldt av myndighetene for å være agenter for USA, og de får
ikke lov å gi nødhjelp til mennesker i egenskap av å være kirker. Åpne Dører er i ferd med å trappe opp sitt arbeid i området.
Be om visdom, og om at vi må finne de rette medarbeiderne!

INDONESIA

SYRIA

ALGERIE
De siste tre månedene har myndighetene i Algerie stengt sju kirker rundt i landet. I alt har
15 kirker blitt stengt i 2019, og to til har fått varsel om stengning. I desember er det valg, og
grunnen til denne hardhendte behandlingen kan være et ønske om å fortelle fundamentalistiske muslimer at de verner om landets muslimske identitet.
Be for de kristne i Algerie – at de må finne måter å samles på, og at evangeliet må gå
fram blant befolkningen i landet!

Etter IS sine angrep nord i Syria i 2014 var
Åpne Dører til stede for å bistå de rundt
150.000 kristne som bor i leire langs grenseområdene mot Tyrkia og Libanon. De
siste angrepene fra Tyrkia og arabisk milits har gjort denne hjelpen vanskelig.
Angrepene har også spredt de kurdiske
kristne, mange av dem ferske i troen. De
syriske kristne føler seg sviktet: «Verken
amerikanere eller franskmenn eller noen
andre bryr seg om oss», sier en syrer til
CBN. «Bare Gud er med oss».
Be for kirkene som finnes i dette området – om beskyttelse og materiell
hjelp!

For ett år siden ble Palu på øya
Sulawesi rammet av jordskjelv med
etterfølgende tsunami. Siden myndighetene valgte å overse de lokale kristnes behov, ble Åpne Dører
kontaktet for hjelp. Våre team
brakte inn mat, tepper, madrasser
og telt for å hjelpe de troende med
basale behov. «Dere var den første organiasjonen som kom til oss
med mat og telt – og det vil vi aldri
glemme» sier pastor Dekky Wohon
i Sigi regency. Ett år etter tragedien
er få hus bygd opp, og igjen er det
muslimer som blir prioritert.
Be om at Gud gir styrke til de
kristne i Palu, at de kan være
til velsignelse både for hverandre og andre. Be om at Gud må
møte deres behov og be om at
samfunnet i Palu må få et møte
med Gud.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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Julegavetips

Bøker av Tom Doyle:

Drømmer og syner

225,Daglig inspirasjon fra

Løvehulen

ANDAKTSBOK

249,Dette er andaktsboka du aldri blir
ferdig med! Den inspirerer og utfordrer, gjennom vitnesbyrd fra forfulgte kristne og solid bibelundervisning.
Den hjelper deg til å løfte blikket og se
at du er en del av en større kirke. Hver
andakt avsluttes med en «respons» til
refleksjon, og en «bønn». Andaktsboka
hjelper deg til daglig å gå i forbønn for
forfulgte søsken.

Smugle lys

199,-

Jeg er n

ANDAKTSBOK

249,-

Les den sterke historien om Esther
som reiste inn i Nord-Korea med
evangeliet om håp. Hun ble fengslet
og torturert både i Kina og Nord-Korea.
Smulge lys er den sanne historien om
mot, ydmykhet, full tillit og avhengighet
av Guds mektige hånd i et av verdens
mørkeste land.
Flere bøker på opendoors.no/webshop
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Livsfarlig tro

249,Denne boka anbefales gjerne til ungdom. Den inneholder 90 korte andakter som alle tar utgangspunkt i et bibelvers, for deretter å dele historien til
en forfulgt søster eller bror. For hver
andakt er det skrevet noe til ettertanke for eget liv, og som avslutning er
det en ferdigskrevet bønn. Dette er en
annerledes andaktsbok. Den berører
dypt og inspirerer til et liv i etterfølgelse av Jesus.

«Drømmer og syner»
er en enestående samling
av personlige beretninger
fra den muslimske verden.
Historiene vil forbløffe deg.

I ildovnen

249,-

«Livsfarlig tro» gir deg
vitnesbyrd fra tidligere
muslimer i Midtøsten.
Fortellingene slår pusten
ut av enhver som leser, og
budskapet ryster, beriker
og fornyer.

Som Daniel og vennene hans
lar de seg ikke skremme.
De nekter å gi etter for frykt
og flykte, uansett hvor varmt
det er i ildovnen. Alle historiene i boken er sanne, og de
fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå elsker
Jesus av hele sitt hjerte.

Derfor kan
dere juble
av glede 149,-

Kopp med budskap

149,Flott
Ryggsekk

249,-

"Gi Håp" Gavekort
Velg beløp:

200,300,500,-

Derfor kan dere juble av glede

2. Tim 3:12 sier: «Alle som vil leve gudfryktig i Kristus
Jesus, skal bli forfulgt.»

Å leve under forfølgelse var det normale for de
første kristne. Når vi leser i Det nye testamentet ser
vi at forfølgelse er forventet. Også i Det gamle testamentet ser vi at Guds folk blir forfulgt. Hvilke perspektiver har vi på tema i vestlig kristendom i dag?
Som kristne er vi en del av en åndelig krig, om vi er
oss bevisst det, eller ikke. Den utkjempes på flere
plan. Både individuelt og kollektivt. Det kollektive
skjer både i kirken og samfunnet.

«Derfor kan dere juble av glede» gir innføring i hva
Bibelen sier om forfølgelse, hvilke plan den skjer på,
og hvordan vi som kristne kan møte den. Boken er
både informerende, utfordrende og inspirerende.
Den er pedagogisk og egner seg godt til bibelgrupper. Bak i boken finnes en studieplan.
Stig Magne Heitmann er faglig leder i Åpne Dører.
Han har bakgrunn som teolog, og har arbeidet med
dette stoffet i en årrekke. Dette er revidert utgave
av «Derfor kan dere juble av glede», som kom første
gang i 2009. Han har skrevet flere bøker, blant annet
«Men Gud er ikke beseiret», som gir et bilde av Guds
lidende menighets historie, og «Kampen for trosfriheten», som gir oss hjelp til å forstå betydningen
av – og grunnlaget for trosfrihet.
Linda Askeland
Informasjonsleder, Åpne Dører

S tig Magne Heitmann

Derfor kan dere

juble av glede

Bestilles innen 10. desember
på norway@od.org /
telefon:38 11 14 00
(Porto kommer i tillegg)
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Håndlaget opprop:

«Jeg ser deg»
Lytt til Åpne Dørers podcast
www.opendoors.no/podcast
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BLI FAST GIVER:
SEND SMS
«GIFAST200»/«GIFAST500»
TIL 2160

Se våre filmer og
TV-programmer på
YouTube

Hver dag i desember vil det
komme små glimt fra dine
forfulgte søsken og aktiviteter
du kan gjøre alene eller sammen
med venner eller familie. Julen
er en ekstra vanskelig tid for
forfulgte kristne og de trenger
vår støtte og våre bønner.

Sett smarttelefon i fotomodus
og hold den over QR-koden.

Følg oss på instagram
(@opendoorsnorway) og bli
med på en adventskalender
som gir håp.

MØTEKALENDER DESEMBER:
1/12

11:00

Karasjok kirke

1/12

17:00

Lakselv kirke

1/12

11:00

Ålgård Bedehus

1/12

11:00

Fellesskapskirken i Åsane,
Tertnes bedehus

1/12

11:00

Halsnøy bedehus

1/12

19:30

Kraftlaget, Leikong

8/12

11:00

Flekkefjord metodistkirke

8/12

18:00

Øystese kyrkje, Fakkeltog
for forfulgte kristne

14/12

18:00

Riska bedehus

14/12

20:30

Riska bedehus Ungdom

15/12

12:00

Vigra bedehus

15/12

11:00

Ålesund Vineyard,
Kanalveien 1, Spjelkavik

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører, ta kontakt med oss. Det er viktig at vi som kirke i Norge
kjenner til våre søsken som betaler en høy pris for sin tro. Og i neste omgang at vi er til støtte for
dem. Samtidig utfordrer og styrker budskapet fra den forfulgte kirke oss. Ta kontakt direkte med
den enkelte forkynner, eller send mail til norway@od.org

