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Josés «hevn»
- skal vi betale tilbake med samme mynt, eller finnes det en annen vei?
Svaret er avhengig av om man ser det i lys
av Guds ord og hans prinsipper, eller fra
denne verdens synsvinkel som sier: øye for
øye og tann for tann.

«Er din fiende sulten,
så gi ham mat, er han
tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du
glødende kull på hans hode.
La ikke det onde overvinne
deg, men overvinn det
onde med det gode!»
Romerbrevet 12:20-21:

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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Jeg var nylig i Colombia. Der møtte jeg en
mann; la oss kalle ham José. Jeg tipper han er
midt i 40-årene. Jeg kommer aldri til å glemme
det han fortalte. Historien hans utfordrer!
José jobber på flyplassen om natten og som
pastor på dagtid, i en gryende forsamling inne
i fjellene. Hans far var også pastor. José kunne
fortelle om en far som satte sin lit til Gud under
alle omstendigheter.
José forteller: Min far sa til oss: «Dersom jeg
blir kidnappet av geriljaen og de krever løsepenger,
må dere ikke gi dem noen ting. Verken vi eller
menigheten har noe å betale med. Jeg må stole på
Gud. Og er min tid kommet, så aksepterer jeg det;
jeg kan ikke legge en alen til min livslengde». Ikke så
lenge etter dette ble far kidnappet, og det ble krevd
løsepenger: «Om ikke dere betaler oss, så dreper vi
ham», truet geriljalederen. «Da får dere heller drepe
ham», var svaret vi gav. Noen måneder senere kom
far gående hjem. Hans ‘time’ var ikke kommet, han
var ikke ferdig her enda.
Nå er dette noen år siden, men hendelsen
har preget José siden: Jeg opplever at mitt kall er
å bringe lyset, håpet og sannheten inn der min far

ble holdt fanget. Nå er vi 40 stykker som møtes til
gudstjeneste. Jeg har kjøpt en tomt, og når vi har
nok penger skal vi bygge en kirke. En kirke som er
lett tilgjengelig for alle som søker å finne Jesus.
Det var Joses «hevn» – tilbakebetaling.
Isteden for å flykte bort fra det tøffe, mørke
området der hans far ble holdt fanget, så
mobiliserer han og drar inn dit – med Guds
lys, kjærlighet og fred.
Vil du være med å be om at Herren skal
sørge for José; at han får det han trenger? Be
om at han og menigheten blir beskyttet under
Jesu blod! Be også for oss her hjemme; at Den
hellige ånd får virke i sitt legeme i Norge, slik at
vi tilbakebetaler etter samme modell som José...
Romerbrevet 12:20-21:

«Er din fiende sulten, så gi ham
mat, er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende
kull på hans hode. La ikke det onde
overvinne deg, men overvinn det
onde med det gode!»

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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Freden som førte til VOLD
Da fredsavtalen i Colombia kom, trodde alle livet
skulle bli til det bedre. Tre år etter at avtalen ble
inngått, er utryggheten større enn noen gang. Og
de kristne befinner seg midt i ildlinjen.

«Folk vi traff, kunne fortelle oss at situasjonen for de kristne i Colombia er verre enn
på mange år», forteller Åpne Dørers Linda
Askeland, som nettopp har besøkt landet. «De
sier at geriljaen i det minste var litt forutsigbar, mens dette bare oppleves utrygt».
Livet i Colombia er preget av økende vold
– og denne gangen ikke fra militsen, men
fra nye, bevæpnede grupper og kriminelle
gjenger som opererer på den colombianske
landsbygda.
Hva gikk galt? Og hvorfor er de kristne
mest utsatt? Og, ikke minst – finnes det håp?
Hva gikk galt?
Optimismen var stor da den colombianske
regjeringen, med norsk og cubansk hjelp, inngikk en historisk fredsavtale med den venstreorienterte FARC-geriljaen i 2016. Denne
avtalen gav President Juan Manuel Santos
Nobels fredspris samme år. Borgerkrigen, som
hadde pågått siden 1964, hadde krevd 220.000
menneskeliv, sendt 7 millioner mennesker på
flukt og satt livet i Colombia på vent. Nå skulle
geriljaen avvæpnes, krigsforbrytere få samfunnsstraff og geriljamedlemmer reintegreres
i samfunnet. I tillegg skulle FARC legitimeres
og få status som politisk parti.
Det var ingen som hadde regnet med at avviklingen av 50 års borgerkrig skulle gå smertefritt. Kilder i regjeringsapparatet mente det
ville ta ti år å implementere alle deler av fredsavtalen. Men alle håpet på og regnet med en
gradvis utvikling til det bedre.
Og til å begynne med var det fredeligere,
ifølge Observatorio de Libertad Religiosa en
Latin America (olire.org). Deres ferske rapport
tar særlig for seg utfordringene kristne grupper i Colombia møter. Relativt raskt opplevde
man at desillusjonerte geriljakrigere og paramilitære kriminelle grupper utnyttet det maktvakuumet som oppstod der FARC ga fra seg
kontrollen.
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Hvorfor
er de
kristne
mest usatt?
Den økte volden merkes av
alle som bor i landdistriktene
nord
og sørøst i Colombia,
men de kristne er
særlig utsatt. Bare i 2018
ble det meldt om femten
ulike forsøk – mislykkede
og vellykkede – på å ødelegge
kirkebygg eller kristne institusjoner. I tillegg meldes det om
drap, angrep på de kristnes eiendommer, seksuell vold, fysisk og
psykisk vold, trusler og tilfeller hvor
kristne er blitt jaget fra hus og hjem.
Søndagsgudstjenester blir avbrutt og
forstyrret, og enkelte steder har man som
følge av utrygghet og vold rett og slett lagt
ned kirkene. Det fortelles også om tilfeller
hvor kristne ledere har blitt slått, ranet eller
drept fordi de har fortsatt å drive kristent arbeid og nektet å avslutte evangeliseringen.
Rapporten påpeker at det er mange grunner til
at kristne er spesielt utsatt:
Kristne grupper blir sett på som en trussel
mot kriminelle gruppers innflytelse. Særlig
gjelder dette dersom kirkene er involvert i
arbeid rettet mot de fattigste.

•
•

Siden sivile myndigheter er mangelvare, er
religiøse ledere ofte det eneste bindeleddet
mellom folket og regjeringen. Kriminelle
grupper som prøver å kontrollere landområder ser derfor på dem som konkurrenter
og myndighetenes forlengede arm.

på sivile myndigheter og reg• Mangelen
jeringens passivitet gjør at kristne mange

steder blir sett på som garantister for at menneskerettighetene blir overholdt. Dette har
provosert kriminelle krefter, som minst av alt
ønsker at noen skal tale innvandrernes, landarbeidernes og de innfødtes sak.
moralske autoriteten religiøse ledere
• Den
har, gjør at de preger hele samfunnet med
holdninger som fører til at de står opp for seg
selv og andre og kjemper for rettferdighet.

•

Kirkene disponerer penger gjennom tiende og gaver. Kriminelle
grupper vet dette, og de har i
mange tilfeller presset kirkene
for penger.
Kristne institusjoner – som
•rehabiliteringssentre
for stoffmisbrukere – har blitt et
mål for de kriminelle, som
ofte overtar eiendommene eller stjeler verdiene deres. Ifølge rapporten skyldes dette
at «sosialt arbeid

påvirker unge mennesker til ikke å slutte
seg til kriminelle grupper, samt at det også
reduserer markedet for ulovlige stoffer».
Kvinner lider spesielt
Kristne familier, særlig familiene til kristne
ledere, er også utsatt for et annet press: «Det
meldes om at familier settes under press for
at de kriminelle skal få seksuell omgang med
døtrene deres, eller de blir presset til å la
døtrene slutte seg til de kriminelle gruppene.
I kombinasjon med drapstrusler gir mange etter for presset, noe som fører til at tenåringsjenter blir ofre for fysisk, psykisk og seksuell
utnyttelse, tvangsarbeid og i noen tilfeller
tvangsabort».
Er det håp?
Finnes det håp i en slik situasjon? Er det noe vi
kan gjøre – i tillegg til å be?
Det finnes lyspunkter. Ett av dem er at
prester og pastorer i stor utstrekning fortsetter
sin utadrettede virksomhet – til tross for press
og trusler. «Jeg traff pastorer som frimodig
driver utadrettet virksomhet med evangelisering på gaten, også i noen av de virkelig tøffe
områdene. En kvinnelig evangelist fortalte
om hvordan hun en dag fikk lede en gruppe
på rundt 20 unge kriminelle til Jesus. Vi fikk
høre om nyplanting av menigheter og vi møtte
kristne ledere med kjærlighet til folket og villighet til å stå fast under press,» forteller Linda
Askeland, og fortsetter:
«Vi ser også en ny gruppe kristne ledere
som vokser fram. Noen av dem har bakgrunn
fra geriljaen eller paramilitære grupper. Dette
er gode nyheter for et hardt prøvet land,»
avslutter hun.

HVA KAN VI BE OM?

om beskyttelse, styrke og ledelse for kristne
• Beledere
i Colombia.
til kristne ledere, de er ekstra utsatt for kidnap• Bepingforogbarna
press fra de kriminelle bandene.
om at budskapet om Jesus, Fredsfyrsten, må nå hjertene
• Betil mange
mennesker i dette landet, som har vært herjet av
borgerkrig i over 50 år og som nå herjes av kriminelle bander.
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Ananiasprosjektet
– en fredsavtale fra
den forfulgte kirke
til et krigsherjet land

Hadde de truffet hverandre for få år siden,
hadde de nok drept hverandre. Tidligere
geriljasoldater og paramilitære er nå på
kurs for å lære hvordan bygge Colombia
med fred. «Tiden var overmoden for å så fred i
landet vårt. Kirken ble forfulgt med stor intensitet, og den samme intensiteten trengtes for
å forkynne evangeliet til de mange som hadde
valgt å legge ned våpnene», forteller en av initiativtakerne til Ananiasprosjektet.
I en lysning i skogen sitter pastorene Fidel og
Omar og deler erfaringer, særlig knyttet til den
vanskelige situasjonen de står overfor på grunn
av væpnede grupper. De siste to årene har colombianske kirker i nord og sørøst levd under
konstante trusler og press. Men både Fidel
og Omar har vært i fare før og er ikke redde
for å fortsette å forkynne budskapet om Jesus
Kristus. Begge er tidligere medlemmer av illegale militser, og de vet godt hvordan disse gruppene opererer for å presse kirken til taushet.
Åpne Dører i Colombia har invitert Fidel
og Omar til å delta i et treningsprogram for å
utruste ledere til å bygge fred i krigsområder.
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Sammen med 30 andre pastorer fra de mest
voldsutsatte områdene i landet er de med i
«Ananiasprosjektet», oppkalt etter en mann som
tok store sjanser for å strekke seg ut til en fiende.
Hensikten med kurset er å gi pastorer og ledere
de verktøyene de trenger for å kunne bygge
en fredsskapende kultur på bibelske prinsipper. Deltakerne i prosjektet har flere ting felles:
De er menighetsledere, de har vært utsatt for
forfølgelse og de har en kjærlighet til lokalsamfunnet. Fidel og Omar har enda en ting til felles:
De har begge en fortid som geriljasoldater og
fiender av kirken.
Fra fiender til brødre
Om Fidel og Omar hadde møttes for ti år siden,
så ville det ha skjedd midt i Colombias jungel,
omgitt av skrikende og døende soldater. Fidel
slåss den gang for ELNs kommunistgerilja,
mens Omar var med i en fryktet paramilitær
gruppe som utøvde vold både mot konkurrerende militsgrupper og sivile. «Hadde jeg sett
pastor Omar den gangen, så ville min umiddelbare
tanke vært å drepe ham», sier pastor Fidel. «For
dette er krigens logikk: Drep eller bli drept. Det slår

deg aldri at det finnes andre måter å
løse konflikter på. Men i dag gleder
jeg meg over å være Omars venn - ja
mer enn det; hans bror. Omar har,
akkurat som meg, opplevd vold, og
han har også fått den gaven det er å
bli tilgitt av Kristus».
Selvsagt er det oppmuntrende å møte mennesker som
Fidel og Omar – men det er
mer enn det. Det er en bekreftelse på verdien av treningsprogrammer som Ananiasprosjektet.
For dette er mer enn bare trening
– dette er en freds-avtale fra den
forfulgte kirke til et land med en
smertefull historie. Colombia kan
se tilbake på mer enn 70 år med interne konflikter, over 8 millioner
rammede og den høyeste andelen
internt fordrevne i verden. Dette
prosjektet styrker kirken i sitt
kall til å forkynne evangeliet og
overvinne det onde med det gode,
som apostelen Paulus sier i Romerbrevet 12:2021: «Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst,
så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende
kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde med det gode!»
Å så fred
Drømmen om en «fredsavtale» fra den forfulgte kirke begynte i 2006 - med 30 tidligere soldater fra gerilja og paramilitære grupper fra de
mest voldelige delene av Colombia. Disse ble
trent og disippelgjort av Åpne Dører, samtidig
som forfølgelsen mot kristne var på et alarmerende høyt nivå med massakrer og kidnappinger av sivile. «Tiden var overmoden for å så fred i
landet vårt. Kirken ble forfulgt med stor intensitet,
og den samme intensiteten trengtes for å forkynne
evangeliet til de mange som hadde valgt å legge ned
våpnene», forteller en av Åpne Dørers ledere.
Pastorene Fidel og Omar er preget av krig,
men enda mer av Kristi fred. De har klare planer for hvordan de vil bringe det de har lært
tilbake til sine egne samfunn. «Jeg vet hvor jeg
kommer fra og jeg vet hvor jeg skal. Jeg gleder meg
over at Gud har gitt meg en ny framtid, en ny familie og noe å leve for», sier pastor Omar. «I krig
er et liv ingenting verdt – du er kun et drapsvåpen

som når som helst kan miste livet selv. Men nå lever
jeg i Kristi tilgivelse. Jeg hadde vel aldri trodd at jeg
skulle sitte i samme gruppe som en geriljasoldat, og
enda mindre at vi skulle være opptatt av evangeliet. Min identitet er ikke lenger som paramilitær og
min bror Fidels identitet er ikke som geriljasoldat. I
dag er vi begge mennesker som forkynner Kristus
og Hans budskap om å tilgi og bli tilgitt», sier pastor Omar med øyne som lyser av håp og med
en værbitt bibel i hendene. Denne Bibelen har
vært en veiviser og et lys på hans egen ferd mot
Kristus, og den rommer et budskap som er til
daglig inspirasjon for tusenvis av kvinner og
menn i Colombia. De forkynner frimodig budskapet om Guds kjærlighet som overvinner det
onde, selv om det kan bety forfølgelse, vold og
kanskje død.

FAKTA OM COLOMBIA

• Tre ganger Norges flateinnhold (1,1 mill. km )
• 48 millioner innbyggere
fra 1964 til 2016 kostet 200.000
• Borgerkrigen
mennesker livet
2

• Landet har 7,6 millioner internflyktninger
Antall drap pr. år: 25 pr. 1000 innbyggere
• (Norge:
0,5)
kristne ledere ble trent i Ananiasprosjektet
• 430
i 2018
utgangen av 2020 vil 8100 kristne fra
• Innen
de mest utsatte delene av Colombia ha vært
gjennom programmet
(Kilder: Åpne Dører Internasjonalt, Wikipedia, FN)
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Barna på Visjon Agape er
Colombias håp og framtid
Idet minibussen svinger inn på tunet, står
en gjeng med barn og unge klare til å ønske
oss velkommen med sang, litt sjenerte smil
og varme klemmer.
Vi har kommet til Visjon Agape; Åpne Dørers
barnehjem i Colombia. Her bor i underkant av
60 barn. Det er for farlig for dem å bo hjemme.
Mange av barna i landet blir offer for illegale
geriljagrupper og kriminelle nettverk. Pastorer
og deres familier er særlig rammet fordi kirkens
arbeid undergraver narkotikahandelen og tanken om revolusjon. Kidnappinger av barn har
vært et stort problem og en effektiv måte å spre
frykt og apati. Barn tvinges til å bli barnesoldater eller medvirkende i narkotikatrafikken.
Mange unge jenter ender opp som sexslaver og
prostituerte for geriljasoldater.
Rammevilkårene for disse barnas oppvekst
er flere ti-år med krig og uroligheter, en fredsavtale som har falt sammen og forfølgelse av
kristne.
Etter at vi hadde vært et par dager på barnehjemmet og blitt kjent med barna, fikk vi høre
historiene deres. Det traff meg både i hjertet
og magen. At Hanna* og alle de andre har gått
gjennom så mye vondt, var vanskelig å ta inn
over seg. Historiene deres forsterket og eksemplifiserte det vi hadde hørt om forfølgelsesdynamikkene i landet.
8

Hannas far ble til hinder for de kriminelle
Hannas far var pastor i et område nær grensen
til Venezuela. På grunn av narkotikatrafikken
er de unge viktige for de kriminelle bandene.
Derfor ble pastoren nektet å forkynne til ungdommene, men han var en modig mann og ville
ikke bøye seg. Dette likte de kriminelle dårlig.
Hannas far ble drept mens hun og søsknene så
på. Mor og 5 barn fikk 24 timer på seg til å forlate landsbyen, ellers ville huset brenne ned med
dem innelåst.
Hanna og lillebroren er nå på barnehjemmet, mens en av de andre brødrene tilhører
geriljaen. Dere kan forstå hvor vanskelig dette
er, og hvor mye Hanna bærer på innsiden. Hun
er en av de mange unge i Colombia som har
betalt en høy pris for troen på Jesus.

COLOMBIA

overleve alene i jungelen. Det er moder jord Et hjem fylt med kjærlighet
som skal beskytte og ta seg av dem. De må gå til På Visjon Agape blir hele mennesket tatt på
en slags «konfirmantundervisning» hos sjama- alvor. Først og fremst skal det være et trygt
nen. Dersom man bryter med tradisjonen får sted der barna kan få bearbeide traumene livdet konsekvenser. Det er så avsides å komme et har påført dem og vokse, modnes og utvikle
til dette folket, at man ikke kan benytte van- seg som mennesker og i troen. Barnehjemmet
lige kommunikasjonsmidler. Dersom man blir har gårdsdrift med kuer, griser, høner og
syk og sjamanen ikke greier å kurere dem, dør kaniner. De dyrker frukt, grønnsaker og urter.
de. Det er for langt til sykehus. Simon har vært Hensikten er å produsere mat til eget forbruk,
gjennom ritualer som tilsier, etter deres tro, at men også å lære barna opp til selvberging. De
han aldri skal bli syk. Men han har fått under- blir tatt med på hele prosessen. De lager mat
visning ved skolen dette året, og vet at det ikke og vasker sine klær. I tillegg til vanlige skolefag,
får de utvikle seg innen musikk og kunst. Og de
stemmer.
Vår medarbeider i Colombia forteller: Vi blir lært opp i åndelige disipliner.
Med den historien de har med seg, der alle
dro opp i fjellene for å besøke Simon og familien.
De var flyktninger som følge av sin kristne tro. De kommer fra utfordrende omstendigheter, så
hadde små muligheter til mat og vann og drakk der- trenger de å få oppleve Guds kjærlighet og
for skittent vann. Hele familien var i en dårlig for- kraften og helbredelsen i tilgivelse. Det får de.
Her blir noen av morgendagens pastorer og
fatning da vi traff dem. Vi var redde for at moren
skulle dø. Men de greide heldigvis å komme til et landets framtid fostret. Vi kan allerede se at
nytt sted der de fikk tilgang på rent vann, og Simon Hanna er på vei, der hun er med på å lede barna
i lovsangen. De blir trent i utholdenhet, samfikk begynne på Visjon Agape.
De religiøse lederne i landsbyen hadde be- spill og Gudsfrykt. Og de får leke og le slik barn
stemt at de kristne skulle jages fra området, på skal. Jeg har sett det med egne øyne.
Vil du være med å gjøre en forskjell for
grunn av sin tro på Jesus. De presset dem litt
etter litt. Skole og kirke ble stengt. De tok in- kristne barn i Colombia som har opplevd store
strumentene fra lovsangsteamet og stjal alt de traumer? Vi kjenner dem ikke, men det gjør
hadde. Steg for steg ble de kristne presset ut Gud. Gjennom vårt engasjement gjør vi det
og spredt over et stort område. Simons øyne mulig å hjelpe dem som trenger det aller mest.
har sett mye som ikke er bra for et barn. Han Under skjer, og håp tennes på nytt.
forteller om når de tok hans far, og brakte ham
bort for å torturere ham – men stopper der, og – Linda Askeland
vi spør ikke mer, for vi ser at dette er han ikke
klar for å snakke med oss om.

Sårbare barn fra urbefolkningen
Siden 2010 har representanter for urbefolkningen besluttet at de ikke ønsker å ha kristne i
sine områder. Dersom de innfødte ønsker å
drepe noen, tar de gjerne kontakt med geriljaen
eller de kriminelle gruppene, som i en eller annen form har kontroll i hele landet.
Simon* kommer fra det området som er mest
uframkommelig og geografisk lengst borte fra
barnehjemmet. Stammen han kommer fra, har
sin egen tro og sine ritualer. Når man fyller 15 år
blir man tvunget til å delta. De må blant annet
9
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Jeg har sett det
med egne øyne:

m:

Oppmuntringstjenesten i Åpne
Dører virker!

Jeg synes det er veldig fint å
få kunne være med og vise forfulgte kristne kvinner at vi ser
dem og står med dem i det
tøffe de opplever.

COLOMBIA: Av ulike grunner kan ikke
barna på Visjon Agape bo hjemme. Enten
fordi det er for farlig eller fordi de har
mistet foreldrene sine.
Da jeg dro hjemmefra, fikk jeg med noen kort
og en videohilsen fra barn og tenåringer i
Ålesund. Nå var tiden kommet for å overlevere dem til barna. Før kortene ble delt ut, viste
jeg filmklippet der barna fra Ålesund kom med
sin hilsen til de på barnehjemmet. Etterpå kom
barna springende fram for å ta imot kortene.
Skulle bare ønske at jeg hadde med meg enda
flere, slik at alle kunne få hvert sitt.
Noen dager senere var vi i et område der
forholdene er ganske røffe, og de kristne har
det ekstra vanskelig. 20 pastorer var samlet og
vi delte fellesskap i bønn og lovsang. Her fikk
jeg også æren av å dele ut en stor bunke med
oppmuntringskort fra kristne i Europa. Alle
pastorene fikk en liten bunke hver, som de
kunne ta med hjem til sine menigheter. Det var
som om jeg hadde gitt dem skatter og juveler.
En hilsen som styrker
Kjære deg… Fra en bror eller en søster i et land
langt borte som ber og som kommer med oppmuntrende ord; om å stå fast, om at Gud er
trofast, om at vi skal møtes i himmelen.
Jeg fikk vite at disse kortene ikke bare blir
lest én gang og lagt bort, men at de oppbevares
i Bibelen og tas fram gang på gang. Noen rammer inn kortet de har fått og henger det opp
på veggen. En slik hilsen gir tro, håp og styrke
midt i vanskelige omstendigheter. På nytt og på
nytt.
Tenk på det neste gang du vurderer å sende
en oppmuntrende hilsen til forfulgte søsken;
den er av stor betydning! Og se for deg at den
blir rammet inn og hengt på veggen eller lagt
inn i en bibel, og lest i flere år framover…
– Linda Askeland
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- Rebekka Slettebø,

vinneren av symesterskapet 2019 på NRK

Håndlaget opprop:

«Jeg ser deg»
Vil du lage en lapp?
Enten alene eller sammen med bibelgruppen,
venner eller familien?

Lappen skal være 30 x 30 cm
Sendes innen 31. januar
til Åpne Dører, postboks 44, 5822 Bergen.
Har du lyst å sende en oppmuntring til
forfulgte kristne?

For mer informasjon gå til
www.opendoors.no

Du kan lage et kort selv, eller kjøpe et fint kort.
Dette er også fint å gjøre sammen i bibelgruppen
eller familien. Da kan det være en idé og lese om
situasjonen til dem man vil oppmuntre, og gjerne
be for dem i fellesskap. Skriv noen oppmuntrende
ord, og gjerne et skriftsted. Du finner retningslinjer
og forslag til tekst på vår hjemmeside:
www.opendoors.no/engasjer-deg
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MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE

ALGERIE

EGYPT

Åpne Dører har vært i kontakt med politikere fra flere partier i EU angående situasjonen i Algerie. Etter en diskusjon i
EU-parlamentet i slutten av november
ble det vedtatt en resolusjon som «ber
algeriske myndigheter om å gjenåpne
de stengte kirkebygningene». I tillegg
blir myndighetene bedt om å «sørge for
full religionsfrihet» i landet.

Det er ikke tilfeldig at tre koptiske kirker
i Egypt brenner i løpet av tre uker, mener koptiske ledere. Frykten er at islamister ønsker å vise at president al-Sisi ikke er i stand til å beskytte landets
kristne minoritet.
Be om en fredelig jul for de kristne i Egypt, og at tålmodigheten
de viser i lidelsen kan tale til deres
landsmenn.

BURKINA FASO

INDONESIA
Da Arif* bestemte seg for å gi livet sitt til Jesus, var hans høyeste ønske å dele evangeliet videre. Mens han vitnet for ei ung
jente, ble han oppdaget av politiet, arrestert og dømt. En måned etter hadde Arif døpt to av
sine medfanger. Åpne Dører
jobber for å få satt fri Arif.
Be for Arif og andre som er
i hans situasjon – om styrke
og frimodighet.

Siden 2014 har den islamistiske volden spredt seg
også til Burkina Faso – og utviklingen har gått
raskt. Siden starten av året har det vært ni islamittiske angrep øst i landet med over 40 drepte. Det
siste fant sted 1. desember, da angripere på motorsykkel angrep en menighet i Hantoukoura og
drepte pastoren og tretten andre gudstjenestedeltakere. Fem av disse var tenåringer. Be for de
kristne i Burkina Faso og for forholdet til muslimene i landet!

SUDAN

ETIOPIA

Myndighetene i Amhara-regionen nord i landet har
arrestert medlemmer av den evangeliske studentunionen i Debark. Selv om Etiopias grunnlov garanterer trosfrihet, har protestantiske kristne i flere år blitt
sterkt presset til å flytte til andre områder

Også gode nyheter må deles. Etter kuppet i april har det kommet positive signaler fra Sudan, som
ligger på 6. plass på World Watch List 2019. Sudans religionsminister har lovet at all kristen eiendom som er konfiskert skal leveres tilbake til de kristne. Han understreker også at alle kristne skal
ha rett til å praktisere sin tro. Sudan har også nylig tillatt at kristne får fri på søndager og første
juledag.
Takk Gud for den positive utviklingen, og be Ham holde sin hånd over utviklingen i Sudan.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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Vil du bli med på en reise i 2020?

«Det at dere besøker oss, er et tegn på Guds kjærlighet og omsorg»

Med hjerte for forfulgte søsken
Åpne Dører er en bønnebevegelse. Den
største gaven vi kan gi forfulgte søsken, er
våre bønner. Når vi spør om deres behov, er
ofte responsen: «Be for oss!» Å gi av din tid
i forbønn, er uendelig dyrebart. I Molde har
Elin Bjerkestrand og Sigrun Urdal Svingen
erfart dette, og de vil gjerne inspirere andre til bønn for forfulgte.
Engasjementet for forfulgte har fulgt Sigrun
fra hun var liten. Hjemme mottok de misjonsblader der hun fikk høre om vekkelsen blant
muslimer og prisen de måtte betale. Det gjorde
sterkt inntrykk på en ung jente. Elin vart blitt
voksen før hun fikk øynene opp for forfulgtes
situasjon. «Jeg var rett og slett ganske blank, og
satt med hakeslepp og hørte på Ole Lilleheim.
Da de informerte om bønnegruppa for Åpne
Dører, tenkte jeg: Der må jeg bli med!» forteller
Elin.
Styrken i felles bønn
De samles til bønnegruppe en gang i måneden, med Åpne Dørers bønnekalender i fokus.
Det er styrkende å be i fellesskap og fordele
bønneemnene mellom seg. «Behovene er ofte
hjerteskjærende! Vi sukker til Jesus og ber
ham se til dem i deres nød. Guds ord ber oss
om å «bære hverandres byrder», og det kjennes
bare så dyrebart å be med andre som også har
hjerte for forfulgte søsken,» sier Sigrun. «Ofte
kan egne problemer bli mindre, når man løfter
blikket ut til dem som lider. Det er godt å vite
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at Gud holder sin gode hånd både over dem og
oss.»
«Og så ber vi for dem som forfølger,» sier
Elin. «Vi ber om at Gud må forvandle hjerter
slik han gjorde med Paulus. Han kan gjøre det
samme i dag!»
I bønnegruppa kommer de fra ulike bakgrunner, noe som oppleves berikende. «Det er
godt å bære forfulgte sammen i bønn; da betyr
det ikke så mye om vi hører til her eller der. Da
er vi en familie som ber for våre søsken rundt
om i verden. Det ligger en styrke i felles bønn,
selv om også bønnen i lønnkammeret er viktig,» sier Elin.
Bønnesvar
Når man ber konkret, opplever man også konkrete svar. Gjennom mange år ba de for Asia
Bibi, og det var stort da nyheten om hennes
løslatelse kom. «Er det mulig, er det sant? – var
min første reaksjon», forteller Elin. Ikke alle
opplever samme utfrielse som Asia Bibi. Elin
understreker at det er stort å se når folk de har
bedt for, opplever at Gud også bærer dem gjennom det som er vanskelig.
Elin og Sigrun anbefaler varmt å bli med i
en bønnegruppe for forfulgte søsken. Det har
stor betydning både for eget liv og for dem man
ber for. Dersom det ikke finnes en bønnegruppe
på ditt hjemsted, kanskje kan du ta initiativ til
å starte opp? Vi går inn i et nytt år med nye
muligheter – la Bønn for forfulgte være en av
disse mulighetene!

Når du reiser med Åpne Dører, reiser du
med et formål som er langt større enn
deg selv. Forfulgte kristne er ofte utstøtt
fra sine familier og venner, men når vi
besøker dem får de konkret erfare at
de ikke står alene i forfølgelsen - vi står
sammen med dem i bønn, er der sammen
med dem, gir oppmuntring og bibler.
Som reisende vil du samtidig oppleve
at møtet med disse modige kristne inspirerer og utfordrer deg i din egen tro.

Ulike områder:

Bangladesh, Colombia, Øst-Asia, Vest-Afrika, Kina,
Sentral-Asia, Egypt, Arabiske halvøy, Midtøsten mm.
Ulike fokus:

Ungdomstur, kvinnetur, Muskathlon (Løp for dem
som lider), bibelkurertur mm.

SE ÅPNE DØRERS
UKENTLIGE TV-PROGRAM
På Visjon Norge
torsdager kl 19:30
Eller på Åpne Dørers
egen youtubekanal:
Sett smarttelefon i
fotomodus og hold
den over QR-koden.

For mer informasjon:

Se www.opendoors.no

Last ned appen til vår Podcast
og lytt til Åpne Dørers program når det passer DEG!
Få med deg inspirerende kvarter med vitnesbyrd, intervju,
bønneemne og informasjon; samt god musikk.
Abonner på vår podcast: Radioprogram fra Åpne Dører (i iTunes) eller på olaugb.podbean.com
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World Watch List 2020 lanseres 15. januar kl 13:00
ÅPENT SEMINAR: WORLD WATCH LIST 2020

15. januar
20. januar
21. januar
22. januar
29. januar

kl 19:30
kl 19:30
kl 19:00
kl 19:00
kl 19:30

Oslo, Misjonssalen
Rogaland, Kristkirken Ålgård
Bergen, Bethel
Ålesund, Ålesund Vineyard
Kristiansand, Vågsbygd frikirke

MØTEKALENDER JANUAR:
20:00 Bønnemøte med Åpne
Dører, Misjonssalen
Ålesund, Spjelkavikvn 132

12/1

11:00

Ulsteinvik bedehus
– Familiemøte

12/1

11:00

Askim frie misjonsmenighet

10/1

19:00

Kvinlog bedhus, Kvinedal

12/1

19:00

Ådland bedehus

12/1

11:00

Åkrehamn bedehus,
Karmøy

16/1

19:30

Lauvås bedehus

19/1

11:00

Sion Ellingsøy

19/1

19:30

Kristkirken Ålgård

28/1

19:00

Hjørungavåg bedehus

26/1

11:00

Bore bedehus

19/1

11:00

Songdalen Frikirke

27/1

1430

Frøyland forsamlingshus

19/1

11:00

Florvåg Bedehus

30/1

19:00

Bønn for forfulgte kristne
Kanalveien 90, Bergen

7/1

10/1
19/1

Bildøy Bibelskole
11:00

30-31/01

Kristkyrkja Stord
Fjellheim Bibelskole,
Tromsø

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

