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Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne...
«Han skal tørke
bort hver tåre fra
deres øyne, og
døden skal ikke
være mer, heller
ikke sorg eller
skrik eller
smerte. For det
som en gang var,
er borte»

Jeg sitter i rommet sammen med internasjonale ledere i Åpne Dører og generalsekretærer fra mange land. Atmosfæren er
fortettet. Flere voksne menn gråter. Noen
ber og sukker stille til Gud.
Det vi hører gjør inntrykk. Det setter seg i magen. Dette er mennesker som til daglig arbeider
med forfulgte kristne og har hørt krevende
ting tidligere.
Foran oss står lederen for arbeidet i India.
Han forteller den ene historien etter den andre
der han beskriver hva våre kristne brødre og
søstre i landet går gjennom. Det er store lidelser og mange tap. Det gjør vondt.

Joh. Åp. 21.4

I dette bladet har vi to tøffe historier. En
tenåringsjente som blir voldtatt og traumatisert. En småbarnsmor opplever at hennes
mann tortureres til døde. Det smerter å få innsikt i det forferdelige som våre trossøsken må
gjennomgå, og jeg vil oppmuntre deg til å lese
det under bønn.

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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Begge disse kvinnene får hjelp, og de holder
fortsatt fast ved Jesus til tross for det de har opplevd. De er ikke alene. De er ikke glemt! Vi kan
gråte med dem. Be med dem. Vise dem omsorg.
I Bibelen blir vi bedt om å ikke miste motet. Apostelen Peter snakker om Herren Jesus
Kristi kraft og hans komme:
«Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det
er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen
gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.»
2. Peter 1.19
Selv om det noen ganger ser mørkt ut, så
kjenner vi han som er historiens Herre. Han gir
håp og trøst i dette livet, og løftet om en evighet
sammen med ham. Og sammen med den store
skaren av mennesker fra alle nasjoner, stammer og tungemål. Jeg tror at vi også skal få
møte våre to søstre fra India der.
«Han skal tørke bort hver tåre fra deres
øyne, og døden skal ikke være mer, heller
ikke sorg eller skrik eller smerte. For det
som en gang var, er borte» Joh. Åp. 21.4
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Vi er kristne, og vi er indere

- vil dere stå sammen med oss?
Av Pastor Samuel*

*Pastor Samuel er en av mange kirkeledere vi samarbeider
med. Han styrker den indiske kirken i en svært vanskelig
og utfordrende tid. Navnet er endret av sikkerhetsgrunner.

Jeg befinner meg i et lite sykehusrom sammen
med en sørgende familie. I sengen ligger en
jente i begynnelsen av tenårene. Hun har blitt
voldtatt, bare fordi hun er en troende og kommer fra en kristen familie. Tankene mine leter
etter de riktige ordene. Jeg ønsker å si at alt vil
bli bedre, at de vil komme seg gjennom dette og
at Gud er en kjærlig Gud. Men det føles som om
hvert eneste ord jeg sier, bare faller til gulvet.
«Hun har ikke sagt et ord siden det skjedde», forteller mor. «Hun har sånn en vakker
stemme. Hun har alltid elsket å synge.»
«Kan du synge for oss? Kan du synge for Jesus?»
spør jeg henne.
Men hun vender seg bare bort, og blir liggende
med ansiktet inn mot veggen.

4

Denne morgenen mottok jeg tre tekstmelding- kan føle smerten i Habakkuks sjel. Det er min
er. Den første handlet om tre troende som flere smerte, og kanskje også din.
ganger er blitt banket opp
Hva skjer i India?
for sin kristne tro. Den
Det spesielle med
Kort forklart prøver hinduandre meldingen fortalte
nasjonalister å gjøre India til
at to pastorer nylig var
Bibelen er at nesten alle en
‘hindustat’, der det ikke
innlagt på sykehus. De
lenger
er plass for kristne,
hadde blitt torturert av en
våre bønner allerede er
muslimer og andre religiøse
gruppe hindufundamennedfelt i Guds ord
minoriteter. De bruker stattalister, og det er fortsatt
lig og føderal regulering, utkritisk for en av dem. Den
danning, press og vold for
tredje meldingen handlet
om en pastor som var skadet etter angrep fra å skape sin idealstat. Og for dem som vender
tilbake til hinduistisk tro, arrangerer de sereen mobb på over hundre personer.
Nesten daglig spør jeg meg selv det samme monier som ønsker dem ‘velkommen hjem’. Er
spørsmålet: «Hvor lenge, Herre? Hvor lenge vil du du inder, er du hindu. Dette er hindunasjonalistenes udiskutable budskap.
tillate at denne volden mot ditt folk fortsetter?»
Som kristne elsker vi landet vårt, og vi går
Det spesielle med Bibelen er at nesten alle
våre bønner allerede er nedfelt i Guds ord. daglig i forbønn for vårt kjære India. Vi har
Profeten Habakkuk ba samme bønnen: «Hvor startet klinikker, skoler og kirker. Den kristne
lenge skal denne urettferdigheten få råde?» Jeg troen er ingen utenlandsk religion; den har
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vært en del av vårt lands historie i 2000 år. Vi avslo å konvertere tilbake til hinduismen, ble
han banket opp, mens de holdt hodet hans ned
er kristne - og vi er indere.
Vi ber om at flere av våre landsmenn skal i kloakken. «Det eneste jeg kunne gjøre, var å be:
Herre, bare du kan hjelpe
akseptere oss. Nylig hørte jeg
meg!»
vitnesbyrdet til en troende som
Jitendras bønn
Jitendras bønn reflekvar slått av landsbybeboere, etreflekterer også
terer også Habakkuks
ter at de gjennom flere år hadde
bønn: «Hvor lenge, Herre?»
lagt press på ham. Hver gang de
Habakkuks bønn:
I Habakkuk 1 kan vi
forbannet og trakasserte ham
«Hvor lenge, Herre?» lese hvordan Gud svaverbalt, gjentok han at han var
rer: «Se dere om blant
en Jesu etterfølger. Etter fem år,
angrep de ham. Dette er et mønster vi ser gjen- folkeslagene, se dere godt om, undre dere, ja
tar seg stadig flere steder i India. Før de kristne undre dere! For jeg gjør et verk i deres dager
blir utsatt for vold, har de blitt truet, trakassert, som dere ikke vil tro, selv om det blir fortalt.»
ignorert, og enkelte ganger også kastet ut av Og i Habakkuk 2 leser vi: «Men Herren er i sitt
landsbyen. Denne skjebnen venter hver eneste hellige tempel. Hele jorden skal være stille for
Hans ansikt.»
hindu som tar imot Jesus.
Dette forandrer alt! Gud er ikke fraværenDet finnes ingen steder å gjemme seg. Folk
ser at avgudene er fjernet fra hjemmet og hagen, de; han arbeider. Han har kontroll. Han er på
og at du ikke lenger besøker tempelet og prak- tronen. Derfor kan vi be med Habakkuk: «Selv
tiserer de hinduistiske ritualene. Du kommer til om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir
å bli anklaget for å gjøre landsbyens guder sinte. frukt på vintreet, selv om frukten svikter på
De føler det er deres plikt å motarbeide deg, og oliventreet og markene ikke gir føde, selv om
med majoriteten av befolkningen på sin side, er småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er
noe storfe på båsene, vil jeg likevel fryde meg
det små sjanser for at politiet vil hjelpe deg.
i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.
Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter
Hvor lenge, Herre?
Dette
var
situasjonen
for
Jitendra. som dådyrene, og Han lar meg fare fram på
Landsbybeboerne installerte et dreneringssys- mine høyder.»
Med andre ord: «Uansett om det verste
tem like foran huset hans, som mottak for både
søppel og kloakk. «Huset vårt ble forvandlet til skulle hende oss, så kan vi fremdeles glede oss i
et kloakkanlegg», forteller Jitendra. Når han Herren. Han er vår styrke.»

også å øke effekten for de menneskene vi hjelpImpact India
Herren er vår styrke, men vår himmelske Far er. Dette er mulig dersom du står sammen med
arbeider oftest gjennom andre mennesker. Han oss. Kan vi regne med deg? Det utgjør en stor
har lagt det på vårt hjerte å koble oss sammen forskjell om tusener av kristne søsken støtter
med den globale kirken, og sammen utgjøre en og ber, istedenfor at vi gjør dette på egen hånd.
forskjell for landet vårt. Vi er ikke imot India
og hinduer. Vi er for Jesus – og vi ønsker å vise På det lille sykehusrommet i India
Ansiktet til den unge jenta var fremdeles vendt
Hans kjærlighet til vårt land og folk.
Gjennom Åpne Dører lanserer vi en kam- mot veggen. Jeg skulle til å gi opp, ta farvel med
panje som vi har kalt Impact India – og du er familien og forlate rommet, da jeg plutselig
hørte en myk stemme. Jenta sang. Ikke til famiherved invitert med! Vår visjon er:
At den globale kirken forenes med den in- lien. Ikke til meg. Men til Jesus. Og ordene hun
diske kirken, og at vi slik kan doble vår innsats sang, var disse:
«Jesus, la ditt navn fortsatt bli æret gjennom
over to år, som en respons på den økende bølmitt liv! La mitt liv være til glede for deg. Du er
gen av ekstrem forfølgelse i India.
Dette betyr at vi – kirken i India – spør enestående og jeg vil følge ditt eksempel. Jeg vil
dere, den globale kirken, om å stå sammen synge for deg hele mitt liv.»
Hun var blitt slått og voldtatt. Uskylden og
med oss mot den økende radikale hinduismen.
Gjennom deres forbønn og gaver kan vi bli i renheten var blitt frarøvet henne, men troen
stand til å hjelpe flere! Det vil vi gjøre gjennom hadde de ikke klart å stjele. Hun holdt fast på
å distribuere bibler, barnebibler og søndags- sin bestemmelse om å følge Jesus.
Du har en hovedrolle i denne historien: Det
skolemateriale. Vi vil også gi helhetlig trening
som forbereder troende på forfølgelse – både var dine gaver som sendte meg til sykehuset for
pastorer og ledere, familier, kvinner, barn og å besøke henne, og det var dine bønner som gav
unge. Vi ønsker også å støtte indiske kristne henne styrken til å synge igjen.
med nødhjelp, lese- og skriveopplæring og levebrødsprosjekt. Vår visjon er å nå de mest sår- Vennlig hilsen Pastor Samuel
bare blant Indias forfulgte kristne!
Vi ønsker å doble innsatsen vår. Det betyr at
vi får muligheten til å nå flere mennesker, men

Jitendra:

«Uansett om det verste skulle hende oss, så kan vi
fremdeles glede oss i Herren. Han er vår styrke.»
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Står fast
i troen,
takket være Guds hjelp
og dine bønner

Kirti er ikke mer enn halvannen meter høy,
men en kjempe i Guds rike. Jeg møter henne
på et hemmelig sted i India, og får høre hennes
historie. Den handler om å miste ektefellen i
forfølgelse, men også om en tro som har båret
gjennom alt; takket være forbønn. Og Kirtis
største ønske er at vi fortsatt vil stå med i
bønn!
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Som mange andre kristne med hindu-bak- grunn av deg, er alle landsbybeboerne blitt troende.
grunn, kom Kirti til tro etter at Gud hadde De har sluttet å tilbe gudene til våre forfedre.
Som følge av mishandlingen, ble ryggraden min
helbredet henne. På den tiden var det flere fra
knust, og jeg er fremdeles ikke i stand til å arbeide.
Kirtis storfamilie som fulgte Jesus.
Like etter omvendelsen, ble Kirti og de De fortsatte å true meg, men Gud gav meg styrke til
andre troende innkalt til et landsbymøte. «De å bære smerten. Det eneste jeg kunne gjøre, var å be:
dannet en ring rundt oss og kom med advarsler og Herre, om det er din vilje - redd oss! Og Gud grep
virkelig inn! Etter en stund ble forfølgerne trette og
trusler for å få oss til å fornekte Jesus.»
Noen av de kristne klarte ikke å stå imot forlot oss.»
Gjennom Åpne Dørers partnere ble Kirti og
presset, men Kirti og flere med henne, stod fast.
De ble fortalt at de måtte møte opp samme sted de andre troende brakt til et midlertidig skjulested, og de fikk økonomisk støtte til medisinsk
neste dag.
«Da truet de med å kaste oss ut av landsbyen, behandling.
Etter en tid i skjul, gikk Kirtis ektemann tildersom vi ikke nå frasa oss troen på Jesus. Men vi
bake til landsbyen for å se
nektet! Igjen ble vi sendt hjem,
til familiens hjem. Da ble
også denne gangen med beskhan på nytt truet på livet.
jed om å møte opp samme sted
«Etter dette ble mannen min
neste dag. Da vi ankom, så vi
veldig engstelig», forteller
at de hadde tatt med seg kjepKirti. «I sin fortvilelse foresper for å slå oss. Vi ble lammet
lo han at vi skulle gi avkall
av frykt, og til slutt klarte vi
på troen. Men jeg nektet. Vi
ikke å stå imot. Vi gav offenflyttet tilbake til landsbyen,
tlig avkall på vår tro, men i
og mannen min forsikret
hemmelighet fortsatte vi å
Så skrek de til meg: På
landsbybeboerne om at vi
følge Jesus.»
ikke lenger var kristne.»
Hver søndag samlet en
grunn av deg, er alle
gruppe troende seg i hjemÅ få tak i vann
met til Kirti i all hemmelandsbybeboerne blitt
hemmelig
lighet. «Etter to måneder ble
troende
Folket i landsbyen tvilte på
vi avslørt, og de kalte oss inn
ektemannens ord. «De until et nytt møte. De konfronterte oss med at vi hadde sluttet å følge Jesus, og ngikk oss og forbød oss å hente vann fra den lokale
lurte på hvorfor vi likevel var samlet i Guds navn. brønnen. Jeg måtte gå etter vann i skjul, rundt midDeretter kom en hel mobb til huset vårt. De brente natt.» Presset økte: «Vi ble nektet arbeid, og fikk
Bibelen og sangboken min, og truet med å drepe heller ingen støtte fra staten. Men jeg gav aldri opp
meg. Senere kom de tilbake for å stjele alt vi hadde troen min. Mesteparten av tiden manglet vi mat,
av matvarer. De tok også kyllingene og geitene våre. men Gud sørget for oss.»
På nytt begynte troende i hemmelighet å
Alt ble brakt til samfunnshuset, der de laget til et
festmåltid for hele landsbyen, til og med av geitene, samles i Kirtis hjem, og på nytt ble de avslørt.
som var kjæledyrene våre. Etterpå sa de triumfer- «De ba oss skrive under på at vi aldri mer ville gå i
ende: Dette er straffen for deres tro. Gi avkall på kirken eller praktisere vår kristne tro, men vi avslo.»
Landsbybeboerne bestemte seg for å finne
Jesus Kristus for resten av livet!»
Etter dette mildnet forfølgelsen, da lands- en endelig løsning på problemet. En natt ombybeboerne trodde familien endelig hadde gitt ringet flere menn familiens hus. De brøt seg inn,
opp sin tro på Gud. Men Kirti fortsatte å følge og tok med seg ektemannen. Deretter låste de
Jesus trofast, i skjul. Etterhvert begynte de tro- Kirti inne.
«De ville ha hevn fordi jeg var så sterk i min tro»
ende å komme tilbake til Kirtis hjem. Gud helKirti skrek i fortvilelse, men det tok flere
bredet flere av de syke som ble bedt for.
«Mens vi fortsatt var samlet, omringet en hel timer før hun endelig ble reddet av noen tromobb huset vårt. De brøt seg inn og slo oss, mens ende venner. Etter seks dager kom fangevokde dro oss ut av hjemmet. Så skrek de til meg: På terne tilbake til landsbyen, de hadde med seg
9
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SKRIV EN HILSEN

Kirtis mann. Han var ugjenkjennelig etter all
torturen han hadde vært utsatt for. Kirti hørte
hvordan han ba for livet sitt, og ba om miskunn
siden han hadde fire små barn å forsørge. «Jeg
stod på avstand. Det eneste jeg kunne gjøre, var å
be: Herre, må din vilje skje. Så ble han slept bort. Jeg
kunne ikke lenger se ham, men jeg hørte hvordan
de tok livet av ham. Han ble drept for sin tro, og på
den måten fikk også forfølgerne hevn fordi jeg stod
fast i troen.»
Kirti ble bedt om å hente liket av ektemannen, og fikk hjelp av noen medtroende. «Neste
dag ønsket jeg å gravlegge ham, men landsbybeboerne tillot ikke at han ble gravlagt på det lokale
gravstedet. Jeg måtte gravlegge ham i hagen vår.»
Kirtis sterke tro
I dag bor Kirti sammen med sin svigermor, og
barna hennes blir tatt hånd om på et kristent
barnehjem. Verken Kirti eller svigermoren er i
stand til å arbeide. Men Kirti har overlatt alt i
Jesu hender: «Jeg bekymrer meg ikke. I alle mine
prøvelser, vil Gud hjelpe meg og jeg klynger meg til
hans ord. Der står det at Herren vil sørge for alle
mine behov. Selv er jeg ikke i stand til å lese Bibelen,
men jeg har hørt disse løftene og husker dem i mitt
hjerte.»
Kirti er ikke bare takknemlig til Gud, men
også til sin verdensvide familie av troende.
«Dere har vært der for oss hele tiden. Takket være
dere, har vi fått både medisinsk hjelp, mat og klær.»
I tjenesten for forfulgte kristne er det utfordrende å ikke kunne befri våre søsken ut
av lidelsen. Men vi kan stå med dem i stormen.
Kirti lever med savnet etter ektefelle og barn,
hun har alvorlige skader i ryggen og kan ikke
engang lese Bibelen selv. Likevel er hun som en
edelsten i ruinene av et nedbrent hus, når hun
sier: «I alle mine prøvelser hjelper Gud meg.»
Når vi spør hvordan vi kan hjelpe Kirti, er
det ikke penger hun ber oss om, men forbønn.
Hennes ønsker er like vakre som perlene på et
halskjede: «Be for utdanningen til barna mine, de
kjemper. Be også om et nytt hjem for oss. Be for en
gammel dame i landsbyen min som opplever store
forfølgelser for sin tro. Og be for min manns mordere. Må Gud forandre deres hjerter og må også de
ta i mot Jesus i sine liv. Til slutt – be om frelse for
alle i landsbyen min!”
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SKRIV EN HILSEN TIL FAMILIENE TIL
CHIBOK-JENTENE
Er du en av de mange som har bedt for Chibok-jentene og familiene deres? Nå har du
mulighet til å vise dem helt konkret at du bryr deg!

«Jeg bekymrer meg
ikke. I alle mine
prøvelser, vil Gud
hjelpe meg og jeg
klynger meg til
hans ord»

Send et oppmuntrende brev til familier som
fortsatt lengter og venter på at deres datter og
søster skal komme hjem. Her kan du dele oppmuntrende bibelvers og gjerne også formulere
en bønn. Dette er en fantastisk måte å vise at du
står sammen med dem i håpet og troen!

Gud for at Han har bevart Chibok• Takk
jentene og foreldrene deres i troen.

Hannu, en av Chibok-mødrene, holder et bilde
av sin kjære datter og sier:

Herren må beskytte dem og fullføre sin
hensikt i livene deres.

«Når jeg holder dette bildet, føler jeg det som
om Saratu er her sammen med meg. Jeg har
et stort håp om at Gud vil føre henne tilbake
til meg, hvis hun er i live. Om Gud vil, så skal
tårene mine en dag tørkes bort. Og skulle jeg dø
før den dagen kommer, så har jeg sagt til de andre barna mine at de ikke må miste håpet. Om
hele verden skulle ringeakte Saratu, så ber jeg
mine barn om å omfavne henne den dagen hun
kommer, og elske henne av hele sitt hjerte. Til
alle mine trossøsken over hele den vide jord vil
jeg si: Tusen takk for deres bønner og støtte!»
La Hannu og de andre Chibok-foreldrene få
vite at du bryr deg! Ikke utsett det – skriv en
hilsen i dag! Og samtidig – stå sammen med
dem i bønn.

BE FOR CHIBOK-JENTENE

å be om løslatelse for de jentene
• Fortsett
som fremdeles er i fangenskap. Be om at

om at regjeringen skal fortsette forhand• Belingene
om løslatelse for de gjenværende
jentene.
for de løslatte Chibok-jentene som
• Beforsøker
å gjenoppta sine liv. Be om at de
må få oppleve Herrens helbredelse, trøst og
oppmuntring.
de mange tusen navnløse som er i
• BeBokoforHarams
fangenskap. Be Gud føre dem
i frihet. Og inntil Han gjør det, be om at Gud
må holde dem oppe og være til stede i livene
deres.

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN

før du begynner
• BePostkort
eller barnetegninger er best
• Skriv tydelig,
med enkelt språk (helst på engelsk).
• Ikke kritiser landets
eller religiøs ekstremisme, regjeringen, lovsystemet eller de politiske lederne.
• Vær oppmuntrende,religion
gjør hilsenen kort, men ta gjerne med ett eller to bibelvers.
• Vis følsomhet. Vennligst
ved mottakerens situasjon eller skriv om velsignelsene i livet ditt.
• Skriv gjerne fornavnet dittikkeogdvel
• Ikke legg ved penger i brevene.hvilket land du bor i, men ikke hele adressen.
•
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World Watch Nyheter
NIGERIA: Over

100 Chibok-jenter fremdeles savnet

Bortført: Yana holder et bilde av sin datter Rifkatu, som
ble bortført av Boko Haram, og som fremdeles ikke har
blitt løslatt. Søstrene til Rifkatu er også med på bildet.

14.april var det fem år siden 230 jenter, hovedsakelig kristne, ble bortført fra en videregående skole i Chibok, Nigeria. Det var terrorgruppen Boko Haram som stod bak kidnappingen, og
fremdeles er over 100 av jentene savnet. Ingen
vet hvor mange av disse som er i live.
En av de savnede jentene er Rifkatu. Hun
var nummer to i en søskenflokk på tre, og
moren, Yana, forteller om en unik jente som
er sterkt savnet: «Rifkatu gikk trofast i kirken
‘Deeper Life’. Hun elsket bønnelivet der, og var
en moden kristen. Hjemme var hun hjelpsom
og flink til mye. Da hun ble bortført, forsvant
latteren og gleden fra hjemmet vårt. Det er ikke
bare jeg som mor som savner Rifkatu. Yngste
datteren min stod svært nær sin eldre søster. De
delte alt – klær og sko, gleder og sorger. Jeg har
aldri sett søsken elske hverandre som disse to
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gjorde. Lillesøsteren er svært traumatisert etter tapet av Rifkatu.
Om det skulle gå ti år, vil jeg ikke miste håpet! Bare om jeg får se hennes døde kropp, vil
jeg slutte å tro at hun lever. Inntil da må vi bare
vente på at Rifkatu skal komme hjem, uansett
hvor lang tid det tar. Jeg tror at Gud er underets
Gud; og at Han kan føre jentene hjem. Dette er
ikke en verdslig kamp, men en åndelig kamp
bare Gud kan kjempe for oss. Han alene kan
bringe Rifkatu ut av en situasjon som virker
håpløs!
Jeg ønsker å takke alle som har bedt for oss.
Jeg kjenner på en ubeskrivelig takknemlighet
for at dere har stått sammen med oss i denne
vanskelige tiden. Det har vært tårer og bønner
fra hele verden, og det gjemmer vi i våre hjerter. Hadde vi stått alene om dette, hadde vi ikke
overlevd. Men vi opplever at vår verdensvide
familie har stått sammen med oss. Dere har latt
oss få traumehjelp, bedt for og med oss, og studert Bibelen sammen med oss. Gjennom alt dette
er vi blitt styrket. Så fortsetter vi å legge alt
framfor Gud, og vet at Han er den eneste som
kan redde jentene.»
De av Chibok-jentene som er løslatt, studerer i dag ved et privat amerikansk universitet
i Yola. Her forsøker de å ta igjen studiene og
komme tilbake til livet. De er på et trygt sted,
og blir overøst av omsorg. Hos Boko Haram
opplevde jentene sult, slaveri, pisking og voldtekt. Noen er også skadet etter kampsituasjoner,
men det tyngste er å ha vært vitne til drap, også
på barn. Jentene får psykologisk hjelp til å bearbeide traumene fra fangenskapet.

SRI LANKA: Et

av historiens verste angrep på kristne første påskedag

Under de kristne høytidene, spesielt påsken, øker
trykket og forfølgelsen av kristne. Denne påsken
var ikke et unntak. En hel verden er rystet over
de grusomme angrepene på Sri Lanka første
påskedag.
Åtte bomber eksploderte i det som ser ut til
å være et koordinert angrep. Tre av dem i kirker
hvor mennesker var samlet for å feire påskegudstjeneste. Tusenvis av liv ble brått forandret, mange hundre er drept, skadet eller meldt savnet etter tragedien. I tillegg ble tre hotell og to andre
bygninger rammet.
Ufattelig mange familier er berørt. I en av kirkene, Zion Church, kom barna rett fra søndagsskolen da bomben ble sprengt. Mange ble drept
og såret. Disse familiene trenger både traumehjelp og forbønn.

alle fra Sri Lanka
Midt i kaoset etter angrepene var teamet fra
Åpne Dører tilstede. Vi jobber med kristne på Sri
Lanka for å kartlegge behovene slik at tiltakene som igangsettes rettes der behovene er størst.
Åpne Dører arbeider for å styrke og hjelpe den
lokale kirken på Sri Lanka. Vi har vært tilstede i
landet i flere tiår. Sammen med den lokale kirken
har vi jobbet med å gi nødhjelp til kristne som
møter forfølgelse.

Vi bidrar med:
• Bistand til prosjekter som hjelper forfulgte
kristne til å forsørge seg selv og sin familie
• Bistår kirker som har opplevd angrep
• Traumebehandling for ofre av voldelig
forfølgelse
• Arrangerer kurs for kristne om hvordan håndtere forfølgelse
Tall fra myndighetene på Sri Lanka:
• Distribuerer bibler og undervisningsmateriale
• Over 300 drepte og mer enn 500 er skadet
til bibelskoler og teologiske seminarer
• Politiet har arrestert 40 personer mistenkt for
I 2018 fikk i underkant av 50 000 kristne her
å ha tatt del i angrepene
• Det var syv selvmordsbombere som angrep, hjelp gjennom Åpne Dørers arbeid.

Bildet viser gravleggingen av en liten
gutt og hans søndagsskolelærer som
døde i den ene eksplosjonen.

Åpne Dører Norge
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Bli kjent med vår nye medarbeider:

Ole Petter Erlandsen
Ole Petter tiltrår stillingen som faglig leder 1.
juni. Han kommer til å jobbe på ulike plan, som
faglig leder, skribent, forkynner og med tros- og
menneskerettighetsspørsmål.

Hva motiverer deg:
Å se mennesker forvandlet i møte med Jesus.
Og å oppdage ubrukte muligheter. Det er vel
det som kalles strategisk tenkning, tror jeg.

Kan du si noe kort om hvem du er, Ole Petter?
Jeg er 56 år, gift med Anne Mari, har fire barn og to
barnebarn. Bosatt i Nittedal utenfor Oslo. Bakgrunn
som økonom, men har jobbet som pastor i Oslo
Vineyard i drøyt femten år. Brenner etter å se
Guds Rike bli mer synlig. De siste årene har jeg
vært opptatt av at nordmenn skal få øynene opp
for den rikdommen som ligger i vår kristne arv
og historie. Jeg er med i fagrådet i Skaperkraft
og har også vært med i representantskapet i
Stefanusalliansen i ni år.

Hvem er Jesus for deg:
Alt. Det er Ham jeg har satset livet på. Helt,
herre, frelser, redningsmann, veileder, smarting. På twitter-kontoen min har jeg skrevet at
jeg tror vi trenger mer av Ham som kalte seg
verdens lys, og det tror jeg virkelig på. Han er
den eneste som kan forvandle enkeltmennesker, familier, samfunn og hele retningen for en
nasjon.

«Funfacts» om deg selv?
Jeg elsker fjellturer, ski i skog og mark, sær
musikk som ingen andre vil høre på, matlaging
og snekring, skjønt ikke samtidig.
Fem stikkord som karakteriserer deg…
Ærlighet, utholdendenhet, begeistring for Jesus,
hjerte for de svake og – ifølge egne barn, er jeg
plagsomt belærende.
Din største seier?
At Anne Mari og jeg fortsatt holder sammen
og trives sammen. Det er kanskje like mye en
gave som en seier.
Kan du fortelle om din største kamp, eller
opplevelse, som har hatt stor betydning for
deg?
Min viktigste lederutdanning har skjedd
gjennom kriser som også ble personlige.
Det gode med kriser er at de tvinger oss til
å søke Gud. Alt jeg har lært om bønn har
jeg for eksempel lært gjennom utfordringer jeg aldri ville valgt frivillig.
Hva er din største utfordring:
Jeg er et rotehue som i tillegg er elendig
til å leite. Den kombinasjonen egner seg
14

dårlig. I går fant jeg passet mitt klemt ned mellom girspaken og setet på leiebilen rett før innsjekk. Hadde ikke passet dukket opp sånn helt
gudfeldig, så hadde vel dette intervjuet skjedd
over telefon fra München.

Du tok initiativ til det første fakkeltoget for
forfulgte kristne i 2007. Hva var bakgrunnen
til ditt engasjement den gangen?
Jeg hadde tre helter i ungdommen, Richard
Wurmbrandt, Broder Andreas og Bruce Olson.
Jeg leste alt de hadde skrevet og lot meg inspirere av brannen for evangeliet og engasjementet for forfulgte kristne. Dette engasjementet,
sammen med det jeg nevnte over – det å se og
realisere ubrukte muligheter var bakteppet.
Helt konkret, muligheten for å skape oppmerksomhet om de forfulgtes sak ved å engasjere
kristne, media, myndigheter og nordmenn flest
i ett og samme arrangement.

Stig Magne Heitmann går etter eget ønske
over til stillingen som seniorrådgiver i Åpne
Dører. Han har vært faglig leder. Vi er takknemlige for at Stig Magne fortsatt bruker sin gode
kompetanse i arbeidet for forfulgte kristne.

Hva tenker du er det viktigste budskapet fra
den forfulgte delen av kirken, til kristne i
Norge?
At det å følge Jesus betyr å stå for sannheter
som flertallet ikke deler. Selv når det koster.
Det er et perspektiv vi trenger desperat. Det er
først når vi tar Jesus på alvor at vi for alvor oppdager kraften i evangeliet.
Hvorfor Åpne Dører?
Åpne Dører har markert seg som en seriøs og
faglig dyktig aktør som har evnet å engasjere
helt vanlige troende til engasjement og handling. Jeg setter stor pris nettopp det at Åpne
Dører også er opptatt av hva vi kan lære av den
forfulgte kirke. Jeg tror min bakgrunn som
pastor, forkynner, skribent, informasjonssjef
og lobbyist kan være relevant erfaring for å
kunne gjøre en god jobb som faglig leder i Åpne
Dører.
Hva utfordrer i den nye jobben, hva gleder du
deg til å ta fatt på:
Jeg vet ikke om jeg er varm nok i trøya ennå til
å ha oversikt over hva utfordringene blir. Men
jeg gleder meg til å kunne bruke de evnene Gud
har gitt meg til å hjelpe våre søsken som lider
for Hans skyld.
Ordet fritt:
Vil bare si at jeg er glad for å ha blitt vist tillit, og håper jeg kan bidra til å gjøre en god organisasjon enda bedre. Jeg har så langt møtt en
dyktig og engasjert stab, og jeg gleder meg til å
komme rundt og gjøre meg kjent med de mange
engasjerte støttespillerne i Åpne Dører.

Olaf Alsaker slutter i Åpne Dører 31. mai. Han
har jobbet som områdeleder for Østlandet. Vi
takker for alt det gode Olaf har bidratt med i arbeidet for forfulgte kristne, og ønske ham Guds
rike velsignelse videre i liv og tjeneste.
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Takk!

I april mottok Åpne Dører en arv på over 1,2 millioner. Vi vil uttrykke
vår takknemlighet for midler som vil bli til stor hjelp og oppmuntring
for våre forfulgte søsken.

MØTEKALENDER JUNI:
2/6

19.30

6/6 - 7/6

Randaberg Forsamlingshus

16/6

11.00

Bedehuskirken Saron, Bryne

Bibelskolen i Trondheim

16/6

11.00

Reme bedehus

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører til høsten, 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

ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFERANSE

Forfulgt
2019

SETT AV HELGEN!
13. – 15. SEPTEMBER

BERGEN

