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«Det folket som
vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som
bor i dødsskyggens land, stråler
lyset fram»

HVER KVELD

tente mamma et lys...

Jes 9,2

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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Flora på 19 år fra Irak forteller: Vi fikk tre valg - å
konvertere, bli drept eller å flykte. Vi valgte det siste.
Ventetida var vanskelig. Vi opplevde mye som ikke
skal oppleves av små barn. Mens vi var i Syria så
gjorde vi noe som gav oss håp i det totale mørket vi
befant oss i. Hver kveld tente mamma et lys og sa:
Dette lyset her skal minne oss om at Jesus er vårt lys,
og at det skal gå bra til slutt. Det at vi fysisk minte
oss selv om at Jesus er lyset, gav oss håp og styrke
til å stå på.
Jesus er VERDENS LYS! Ikke noe mørke er
for mørkt for han. Tvert imot: Når Jesus kom
som verdens lys, så kom han til mørket. Det
folket som bor i dødsskyggens land, for dem skal lyset stråle. Slik er det også i dag, der kontrastene
er store, merkes endringen tydeligst. Ufred –
fred. Mørke – lys. Hat – kjærlighet. Død – liv.
Denne helgen hørte jeg om en mann fra et
av landene øverst på WWL. For et par-tre år
siden kom han til Norge, svært syk. Her fikk
han et møte med Jesus, og opplevde å bli momentant helbredet. Hans umiddelbare respons
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var: «Dette må jeg hjem til min familie og mine venner å dele, dette kan jeg ikke ha for meg selv». Han
reiste tilbake til en svært usikker framtid. Men
i hans egne øyne eide han en trygghet han aldri
før hadde kjent, han hadde funnet Fredsfyrsten.
Ingen steder på jorden er egentlig trygge,
dersom vi ikke kjenner Fredsfyrsten. Og når
vi kjenner Fredsfyrsten kan vi ha fred i det
mørkeste fengsel.
Likevel, de store kristne høytidene er ofte
den mest krevende tiden for kristne i land med
trosforfølgelse. La oss huske på dem i våre bønner denne juletiden. Bønner om beskyttelse,
fred, og glede. Og om styrke til at Jesus får lyse
gjennom dem, og opplyse mørket de har rundt
seg.
Ser vi rundt oss i det fysiske, er der lys over
alt; rundt taket, i trærne, over døren, lysende
stjerner i vinduene, levende lys. Men vi trenger
også VERDENS LYS. Til å skinne på våre liv –
og gjennom våre liv, slik at de som ikke kjenner
Jesus kan få et glimt.

«Det folket som vandrer
i mørket, ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler
lyset fram»
Jes 9,2

Open Doors International
www.opendoors.org

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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Å leve blant buddhister:

Både lidelse og håp
– hver dag
Forestill deg hvordan det ville være å oppdra familien din i et buddhistisk land.
Kunne det vært mer fredfullt?
Forestill deg at det ikke er noen kristne
skoler i byen. Kunne du sendt barna dine
til en buddhistisk skole hvor de kan lære
matematikk, å lese og skrive, og om
Buddhas vei?
Forestill deg at barna kommer hjem og
spør hvorfor de ikke er buddhister slik som
vennene deres. Kunne du forklart dem at å
følge Jesus er verdt det?
Forestill deg munker kledd i oransje kapper
som kaster stein på kirken din. Ville du tatt
med familien dit neste søndag?
For deg er dette noe du bare kan prøve å
forestille deg, men for kristne med buddhistisk bakgrunn i Sør- og Sørøst-Asia er
det ikke bare en realitet en sjelden gang,
det er deres hverdag.
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Hverdagslidelse
Buddhisme praktiseres av anslagsvis 488 millioner mennesker. Nittini av hundre buddhister
bor i Asia. Familiene deres har vært buddhister
i hundrevis av år. Å være en singaleser, burmeser eller bhutaner er det samme som å være
buddhist. Alle som ikke går Buddhas vei er
en trussel mot den åndelige og fysiske verden.
Hvis du er buddhist, kan du simpelthen ikke tillate at kristne bor sammen med deg – det ville
bety ulykke. Du ville skape sinne hos åndene.
For Nalin* og Nalaka* er smerten større enn
å leve med at de blir sett på som noen som bringer ulykke. Mange ganger har de blitt trakassert
av sinte landsbyboere og rasende munker.
«Vi besøkte en huskirke i en annen landsby. Da dukket det opp munker som kjeftet på
oss og samlet inn biblene våre,» forteller pastor Nalin fra Sri Lanka. «De tappet til og med
luften ut av alle bildekkene slik at ingen av oss
hadde mulighet til å kjøre bort.»
Pastor Nalaka, også han fra Sri Lanka, forteller: «Etter at jeg ble innkalt til politistasjonen,

kom rundt 200 mennesker for å angripe oss.
En kristen som bor ved siden av kirken fortalte
angriperne at jeg ikke var hjemme. Men de nektet og sa: 'Han gjemmer seg antakelig fordi han
er redd. Send ham ut!'»
Buddhisme i Asia er ikke bare meditativ og
filosofisk, den er også ritual- og ånde-sentrert.
Den kan ikke skilles fra animisme; tanken om
at alt i naturen har sjel. Kulturen med ære og
skam er utbredt i buddhistiske samfunn. En
kristen konvertitt vil derfor øyeblikkelig bli
forkastet av familien, og beskyldt for å ha forrådt hjemmet og ført skam over familiens navn.
«Jeg bodde i et svært avsidesliggende område i Øst-Bhutan. Mitt møte med Jesus førte
umiddelbart til forfølgelse fra mine hengivne
buddhistiske naboer. Jeg blir ofte trakassert og
presset til å fornekte min nye tro. En dag ble jeg
ført ut av huset mitt, for så å bli tvunget til å
krype under en ku og drikke urinen,» forteller
Tom*, en hengiven BBB'er (Kristen fra buddhistisk bakgrunn)

HÅP i arbeid
Selv om daglige prøvelser og lidelser er en del
av livet for BBB'ere, er ikke alt håp ute. Guds
ord sier at det er gjennom prøvelser at vi har
håp: «Ja, ikke bare det, vi er også stolte over
lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet,
utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede
sinn håp». (Rom 5, 3-4)
I mer enn 30 år har Åpne Dører vært til
stede i den buddhistiske verden. Vi har styrket den forfulgte kirke og oppmuntret dem
til å sette sin lit og sitt håp til Jesus Kristus.
Gjennom Åpne Dører kan Gud bruke deg som
sine hender og føtter.
Hverdagshåp
For pastor Nimal, som livnærer seg ved å lage
murstein, har støtten fra Åpne Dører gitt håp.
Nå er han i stand til å hjelpe medlemmene i
kirken: «Akkurat nå gir vi støtte til rundt 45
mennesker. Vi hjelper dem med deres daglige
behov. Dette er eneste måten disse menneskene
kan få støtte på..»

Hvordan kan du

Pastor Nalaka, som tidligere var narkoman,
har deltatt på Stå Sterke I Stormen-seminar
(SSIS) med Åpne Dører. Her har han fått nytt
håp i Jesu forsikring om at Han vil være nær
dem gjennom vanskelige tider. «Under forfølgelsen ble jeg deprimert,» deler Nalaka. «Jeg var
virkelig langt nede. Men Jesus forsikret meg
om at Han vil være med meg gjennom alt. Som
Jesus var med meg, vil Han fortsette å være
med deg, og med dem som lider.»

Herren skal bevare deg fra alt ondt.
Han skal bevare ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din
inngang
fra nå og til evig tid.
Salme 121, 7-8

SSIS-SEMINAR

BRINGE HÅP? (Stå Sterke I Stormen)
å gi praktisk hjelp og støtte
vektlegger viktigheten av å kjenne Guds ord og
• Ved
• SSIStil livsoppholds-undervisning;
ha et personlig forhold til Gud, Jesus Kristus og Den
som gir hjelp til å skaffe levebrød.

hellige ånd.

å støtte troende slik at de
• Ved
SSiS hjelper til å avdekke djevelens strategier når
kan delta på Stå sterke i stormen– •
han angriper, enten det er gjennom forfølgelse eller
seminar; hvor de åndelige
behovene er i fokus

din støtte kan du stå
• Gjennom
sammen med forfulgte troende

og deres familier i mange år. De
opplever at du er til stede for
dem gjennom hjelpen du gir. Du
er der når de trenger deg, uansett
hvor tøft det måtte være. Du får
være med dem på deres åndelige
reise mot større modenhet, noe
som gir dem økt påvirkningskraft
i lokalsamfunnet. (Se s. 16)
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på andre måter.

gir hjelp til å møte forfølgelse og utfordringer
• SSiS
på en måte som gjenspeiler Guds hellighet, Jesu
Kristi tilgivelse og nåde og Den hellige ånds kraft
og visdom. Undervisningen bygger på Bibelen og
forfulgte kristnes vitnesbyrd.

er en ressurs til forfulgte kristne, men også en
• SSiS
inspirasjon og utfordring fra forfulgte kristne til oss.
i Norge: Åpne Dører tilbyr undervisning og
• SSiS
seminarer. Ta kontakt med oss: norway@od.org
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Siden 2009 har Tun gitt
100 kristne livsoppholdsundervisning

'MIN GUD ER �N GUD FOR
ALLE STAMMER OG FOLK'
Gud bruker mennesker langt borte til å gi Tun en
inntekt, tro og et ønske om å hjelpe andre

De varme solstrålene steker over en søvnig 'Muisong Upadi' 969, som slår fast at å være
by med trange gater fylt av gult støv. Her burmesisk er å være buddhist. Jeg anslår at 70%
ligger et lite hus laget av bambus og an- av forfølgelsen mot oss er på grunn av denne
net treverk, omgitt av grønne petai-trær. lovgivningen.»
Likevel, Tun elsker å være pastor. «Det beste
Mennesker i sine fineste klær samles til
er å se at menneskers liv blir forvandlet og at
søndagsgudstjeneste.
de blir hengitt til Kristus og til å vinne sjeler,»
Tun*, en pastor i 30 årsalderen, sitter sammen sier han.
Gjennom Åpne Dørers undervisning har
med en gruppe mennesker i en ring på gulvet.
Han er kledd i en nystrøken skjorte og pasoe, Tun lært at Gud er en Gud for alle stammer og
et formelt antrekk for menn i Myanmar. Den folkeslag. Å tjene kirken er ikke begrenset til
hvite skjorten lyser opp i kontrast til hans å tjene bare én stamme eller et kirkesamfunn,
men å tjene Guds folk. Dette er et gjennommørke ansiktstrekk.
Tun hører til Chin-stammen, en burmesisk brudd i Myanmar, der ulike stammesamfunn
minoritetsstamme, den største kristne stam- fremdeles er et tema som deler kirken.
«Jeg pleide å tjene bare kirken,» sier Tun
men i Myanmar. Han forlot hjembyen i Chindelstaten for å tjene i en tungt buddhistisk spøkefullt, og refererer til å tjene mennesker,
ikke Gud. «Nå tjener jeg Herren.»
landsby.
«Folk ser på oss kristne som særinger,» forteller Tun til Åpne Dører. «Buddhister ser på «Livet mitt er endret på grunn av SSIS»
oss som mindre verdt, som mennesker uten Et av bevisene for at Tuns hjerte ble utvidet,
kommer til syne i hans holdninger til ulike
gode gjerninger, i motsetning til dem selv.»
Tun fortsetter: «I landets lovgivning har vi stammesamfunn. Det var gjennom å delta på
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et Stå Sterke I Stormen-seminar (SSIS) for 10 selge og bruke inntekten til å kjøpe annen mat.»
«De lærte oss også hvordan vi kunne få
år siden at perspektivet hans ble endret. Nå har
Tun et sterkt ønske om å dele Jesus med andre tak i og tørke ville frukter som stikkelsbær og
fiken. Vi fikk lære hvordan vi tørker og oppstammer.
«I november 2008 deltok jeg på mitt første bevarer dem, og også hvordan man kan ferSSIS-seminar. Det jeg lærte om Jesus berørte mentere fruktene og lage juice. Jeg praktiserte
virkelig hjertet mitt, og forandret hele min straks den nye kunnskapen vi fikk gjennom
tankegang. Før SSIS var jeg en nominell kris- livsoppholds-undervisningen.»
Siden har kunnskapen til Tun utviklet seg
ten. På SSIS lærte jeg mer om Jesu liv, og jeg
videre. Gjennom flere kurs har han lært nye
fikk et nærmere fellesskap med Herren.»
«Jeg har ikke opplevd å bli banket opp fy- måter å forbedre gårdsdriften, noe som har ført
sisk, men jeg har lidd indirekte forfølgelse. til økt inntekt for ham og familien.
Tun er ikke ukjent med press, noe han oppSom kristne fra Chin-folket opplever vi å bli
adskilt fra de andre, for eksempel i militæret. lever både i tjeneste og familieliv. Tanken på å
Våre barn får ikke stipend, selv om de studer- reise fra familien når de bare har akkurat nok
er og fortjener det. Vi får aldri førsteprioritet. til å overleve mens han er borte, er tung. Tun er
Vanligvis kommer vi i andre eller tredje rekke, ikke den eneste som lider på grunn av systematisk fattigdom; han representerer en av mange
fordi vi tilhører Chin og kristendommen.»
Pastor Tun forbereder familien og kirken på kristne i samme situasjon.
Det er uvanlig for en pastor å være kledd
kommende forfølgelse. Han oppmuntrer dem
til å søke Gud i bønn og stå sterke i troen. «Jeg som en bonde. Vanligvis forventes det at pastrenger også å forberede mine nærmeste på at torer kun skal gjøre pastoralt arbeid for kirken
forfølgelsen kan ramme vår familie. Jeg sier til og kirkens medlemmer, fordi det er kirken som
dem: 'I tilfelle jeg blir fengslet eller drept, så betaler lønnen hans. Men Tun er sikker på at
ikke bli overrasket. Hold fast på troen og fort- undervisningen i livsopphold også har hjulpet
sett i tjenesten. Herren vil gjøre sin del, og vi vil ham som pastor.
«Før opplæringen var jeg underernært, men
gjøre vår.'»
«Det er blitt naturlig for oss å snakke om nå er jeg friskere,» forteller han. «Når jeg ber
forfølgelse, både i familien og i fellesskapet vårt. for syke mennesker, er jeg også i stand til å gi
Vi ber for regjeringen, og vi velsigner den. Vi dem penger til medisiner.»
velsigner også templene og munkene. Vi ber om *Navn endret av sikkerhetsgrunner
at djevelens arbeid med å forblinde munkene
fra å se sannheten i Jesu navn, må forsvinne.
Vi ber også om at våre burmesiske brødre og
søstre må få se lyset og få kjenne sannheten. Vi
ber for dem hver lørdag og søndag.»
«De lærte oss hva rottene ikke kunne
spise»
I 2008 deltok Tun på sin første undervisning om
livsopphold. Dette var under «Bambusblomsthungersnøden» som rammet landet. Den kom
som et svar på rotteplagen (Mautaam), som igjen er et resultat av bambusblomstringen hvert
femtiende år i delstaten Chin.
«I løpet av tiden bambusen blomstrer, er
det hungersnød; ingen avling - ingen høst»,
forteller Tun. «Medarbeidere fra Åpne Dører
lærte oss hva vi kunne spise og drikke. Vi måtte
satse på noe rottene ikke kunne spise opp. De
lærte oss å ale opp fisk, som vi deretter kunne

•
•
•

BØNN

Be om velsignelse og trygghet for pastor Tuns reiser. Han drar til indre deler av landet hvor det trengs opplæring
og styrking av de troende.
Be om god helse for pastor Tun og
familien hans.
Be for Lhing, Tuns kone; at hun må
vokse i Herren og bli en leder for andre kristne kvinner i landet.
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FLERE GAVETIPS

på Åpne Dørers nettbutikk: opendoors.no/webshop

I ILDOVNEN:

249,Tom Doyle og Greg Websters nyeste
bok, som virkelig lever opp til tittelen!
Den gir oss et møte med modige kristne
fra Midtøsten. Du vil bli både utfordret
og inspirert, men mest av alt forundret over alt Gud gjør i den muslimske
verden. Har du tidligere latt deg begeistre av bøkene «Drømmer og syner» og
«Livsfarlig tro», vil denne garantert falle
i smak.

GUDSRIKETS
TJENESTEKVINNER:

249,En nydelig bok å gi i gave til kvinner
som står deg nær. Den inneholder inspirerende historier fra kvinner som
ikke har latt sine omstendigheter diktere hvordan de skal tjene Gud. «Dette
er Guds dyrebare diamanter som er tett på
Hans hjerte. De har blitt formet igjennom
hardt press. Deres sunne tro og enkle livsstil
tiltrekker meg» - merethe kjelby
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DAGLIG INSPIRASJON
FRA LØVEHULEN:

249,-

Andaktsbok

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.

JEG ER N

249,-

Andaktsbok

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.

SMUGLE LYS:

199,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
håd i et av verdens mørkeste land.

FLOTT TURSEKK:
Med regntrekk og flere praktiske rom.
Motiv: piggtråd i refleks

En annerledes
julegave:
Ved å sponse eller gi en reise
til barn, barnebarn eller en
ung du vil være med å støtte
i kallet – kan du være med å
utruste en ny generasjon.
TYPE TUR:
• Bibelkurer • oppmuntringstur •
bønnetur • rene ungdomsturer •
familieturer • spesialturer
OMRÅDER:
• Nord-Afrika • Egypt • Kina •
mange flere reisemål.
Ta kontakt med oss på reise@od.org

Jul
epr
is

«Livet mitt blir aldri det
samme etter dette»

249,-

«Som 18-åring fikk jeg være med å
bære bibler over grensen inn i Kina.
Der møtte jeg en kinesisk pastor og
kona. Han hadde vært i fengsel i 21
år mens hun hadde tatt seg av deres
6 barn. Han hadde vært lenger i
fengsel enn jeg hadde levd! Jeg lærte
hvilken styrke og forskjell det utgjør
å feste blikket på Jesus, når man er
i vanskelige situasjoner. Dette har
fulgt meg siden.»
kristine eiken sortland,
'styreleder i Åpne Dører

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

World Watch Nyheter
PAKISTAN: Onsdag

31. oktober ble Asia Bibi frikjent fra blasfemianklager
i Pakistans høyesterett
øke religionsfriheten og styrke menneskerettighetenes kår i
landet,» sier Morten Askeland,
generalsekretær i Åpne Dører.

I 2010 ble den kristne kvinnen
Asia Bibi dømt til døden, anklaget for blasfemi mot profeten
Muhammed. Ifølge retten har
saksøker ikke kunnet bevise at
anklagede er «over rimelig tvil»
skyldig i blasfemi. I dommen siteres også Koranen og andre islamske skrifter som sier at ikke-muslimer skal behandles
med respekt.
Da fembarnsmoren selv,
som har sittet innesperret i ni
år, ble kjent med frikjennelsen,
kunne hun nesten ikke tro det.
«Vi er lettet over at Pakistans høyesterett har frikjent
Asia Bibi fra flaske blasfemianklager som er knyttet til hennes
kristne identitet. Denne beslutningen gir oss håp om at Pakistan vil ta ytterligere steg for å

Høy risiko for opptøyer
Kort tid etter at domsavsigelsen fra Pakistans høyesterett
ble kjent, stengte mange offentlige kontorer og skoler. De ansatte var bekymret for barnas
sikkerhet, særlig kristne barn
som går på skoler der muslimske barn er majoritet.
I forkant av domsavsigelsen oppfordret Khadim Hussan Ritzvi, leder av ekstremisgruppen Tehreek Labek Pakistan i en video, sine støttespillere til å ta til gatene og protestere, og bøte med sine liv om
nødvendig, dersom Høyesterett felte dom til Asia Bibis fordel. Mumtaz Qadri, som myrdet guvernør Salam Taseer i
2011 etter at han uttrykte sin
støtte til Asia Bibi, tilhører den
samme ekstremistiske gruppen.
«Situasjonen er svært spent
og truende for landets religiøse
minoriteter, særlig kristne. Det
er en frykt for økt forfølgelse
av kristne, inkludert angrep på
kirker og andre eiendommer,»
sier en av Åpne Dørers lokale
partnere.

«Vi oppfordrer regjeringen
og politimyndigheter til å forbedre sikkerheten og sørge for
at militære styrker utplasseres
for å beskytte religiøse minoriteters liv og eiendom,» uttalte han.
Samtidig oppfordrer kirkeledere i Pakistan sine medlemmer til å handle på en måte
som er verdig etterfølgere av
Kristus.
«Vi oppfordrer kristne i Pakistan og rundt om i verden til å
be. Disse radikale gruppene vil
forsøke å øke presset på Asia
Bibi, de kristne og kirken. Derfor, la oss kreve vår rett til rettferdighet på en måte som gjør
at alle kan se at vi er Kristi etterfølgere. Ødelegg aldri andre menneskers eiendom, utøv
aldri vold, fall ikke i den fellen
at vi blir voldelige eller aggressive i vår oppførsel. Som respons
på dommen må vi avstå fra å
komme med uttalelser som kan
bli brukt mot oss.»

TYRKIA: Den

•
•
•
•
•

•

BE FOR ASIA BIBI – BE FOR
PAKISTAN
Be om beskyttelse for Asia Bibi og
hennes familie, og at hun må komme i sikkerhet til et sted der hun og
familien kan leve i frihet.
Be for dommerne, som var modige
nok til å reise seg for rettferdighet.
Be om at protestene skal stoppe,
og at Gud må gi myndighetene i
Pakistan visdom og styrke til å
imøtegå ekstremismen i landet.
Be om beskyttelse for Pakistans
kristne.
Be om visdom, fred og edruelighet
for de kristne. Der er lite intern
kommunikasjon i landet, og lett
for at panikk kan ta overhånd, selv
i små saker. Be om fred i hjertene.
«Panikk fører til forvirring. Som
skaper kaos, og påvirker dømmekraften, også den åndelige, som vi
så sårt trenger akkurat nå,» sier en
lokal kristen.

amerikanske pastoren
Andrew Brunson, som har vært
fengslet i Tyrkia siden 2016, ble
sluppet fri 12. oktober. Han er nå
gjenforent med sin familie.
Samme dag som pastoren slapp ut av fengselet, ble han av en tyrkisk domstol dømt til
tre år i fengsel. Da Brunson allerede hadde sont
to tredjedeler av tiden,
og hatt god oppførsel i
fengselet, ble han løslatt
samme dag.
Brunson ble mistenkt for spionasje i forbindelse med det mislykkede kuppforsøket mot den
tyrkiske presidenten Erdogan. Han ble arrestert
i oktober 2016 og risikerte 35 år i fengsel. Siden
juli i år har han vært i husarrest.
Den amerikanskfødte pastoren ledet en menighet i Tyrkias tredje største by i Izmir.

Be om at mediene dekker det som
skjer på en ansvarlig måte, og ikke
på en måte som fører til mer aggresjon og vold.
Løstlatt: Brunson fotorafert sammen med sin kone Norine
etter at han ble løslatt fra fengsel i Tyrkia

*Informasjon per 15/11-2018
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Tusen takk…

FAKKELTOG FOR FORFULGTE KRISTNE 2018:

Til alle som har hatt Facebook-

Barn og unge betaler en
høy pris for troen

kampanjer og gitt bursdagsgavene sine til Åpne Dører!
Gavene går til å støtte de forÅlesund:
«Som en liten kristen minoritet, fikk vi tre valg
– konvertere, bli drept eller flykte. Og her står
jeg,» sa Flora (19) fra Irak i sin appell på torget
i Ålesund.

Over 2000 mennesker har latt faklene
lyse opp høstmørket, fra Lakselv i nord
til Kristiansand i Sør, via Stokmarknes,
Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger,
Arendal, Tønsberg og Oslo. Øystese skal ha
fakkeltog 9. desember. Takk til alle som på
denne måten satt bein på sitt engasjement, og
vist støtte og solidaritet, spesielt med barn og
unge som forfølges for sin tro.
«Barna mine blir ikke nektet skoleplass på grunn av sin
tro. De trenger ikke være redde for å bli slått, mishandlet eller truet. Troen på Jesus vil ikke føre til at barna mine blir kidnappet eller tvangsgiftet. De trenger
ikke frykte at jeg eller pappaen deres skal bli tatt fra
dem og satt i fengsel eller drept for vår tro. Men dette
er realiteten for mange barn og unge i verden i dag.
Det skjærer meg i hjertet,» sa Jannicke Ludvigsen,
tobarnsmor og søndagsskolekonsulent i Bergen
krets av Norsk Søndagsskoleforbund, i sin appell
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på Torgalmenningen i Bergen, under fakkeltogarrangementet der. Rundt 500 frammøtte.
Så mye som mer enn 83 % av verdens befolkning
lever i områder med begrensninger på trosfriheten. Over 215 millioner kristne opplever hard
forfølgelse. En stor del av disse som betaler forfølgelsens pris, er barn og unge. De trenger våre
bønner. De trenger konkret og praktisk hjelp:
nødhjelp, traumehjelp, utdanning, barnehjem, internatskoler. Og de trenger vår stemme inn mot
myndighetene. En stor takk til alle som har
vært engasjert på ulike måter!
Årets opprop ble overlevert til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, som deltok i samlingen utenfor Utenriksdepartementet i Oslo 12.
november.
«I fjor lovet jeg at regjeringen ville øke innsatsen
på dette feltet. Det har vi gjort. Og i budsjettet for
neste år øker vi enda mer», sa utenriksministeren.

Lakselv:
Det er første gang et fakkeltog har blitt arrangert så langt nord.
Sogneprest Arne Skare var godt fornøyd med
engasjementet for forfulgte kristne i Norges
nordligste fakkeltog. Ole Petter Livden holdt
apell på trappen i til Lakselv kirke. De oppmøtte
sto utenfor kirken i solidaritet med de som ikke
har en kirke de kan samles i.

fulgte, der behovene til enhver
tid er størst.

Sprang i motbakke til inntekt for
Åpne Dører
Lørdag, 6.oktober ble det årlige motbakkeløpet «Østremsetra opp» arrangert i Ålesund. 49
deltakere trosset regn og vind, og fullførte løpet. Deltakeravgift og kiosksalg gav til sammen
15 000 kroner til Åpne Dørers arbeid i Libanon.
Stor takk til ildsjel Jan Ketil Vinnes for initiativet. Samtidig gratulerer vi med 50-årsdagen
31.oktober. I anledning bursdagen opprettet
han en innsamlingsaksjon til vårt arbeid på
facebook. Hjertelig takk for ditt store engasjement, Jan Ketil!

Fotograf: Ingar Støyle Bringsvor

MØTEKALENDER DESEMBER:
Oslo:
«Ingen ting kan skille oss fra Kristi kjærlighet…
Be for Pakistan og be for Asia Bibi og situasjonen
rundt hennes sak», sa Sajid Christopher i sin
appell i Domkirken. Han er Stefanusalliansens
partner fra Pakistan.

2/12

11:00

Norkirken Molde,
(Molde videregående)

9/12

11:00

Songdalen frikirke

9/12

11:00

Horten Misjonskirke
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Gi en julegave til
forfulgte kristne
Sangen om Jesus og julen hadde
en forunderlig virkning på henne.
Hun hadde aldri vært i en kirke
før, og visste at hun var på farlig
grunn...

EKSEMPEL PÅ HVA DIN
GAVE KAN FØRE TIL:
For 280,- kan en buhtansk
troende lære å lese og skrive.

•
•
•

For 1240,- kan du gi et tredagers Stå Sterke i Stormenseminar, som utruster de
kristne til å leve under
forfølgelse.
For 2350,- kan en troende
fra Sri Lanka få yrkesopplæring, slik at han kan skaffe seg arbeid og brødfø seg
og sin familie.

VIPPS:
506999
KONTON
3060 07 700R:00
BLI FAST GIV
:
norway@od.oER
rg

