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Muslimer møter Jesus under Ramadan
–samtidig som de kristne opplever press

Det nærmer seg muslimenes hellige måned.
6. mai starter Ramadan, der alle friske,
voksne muslimer er forventet å faste fra
soloppgang til solnedgang.
I løpet av denne perioden er mange muslimer
mer hengivne og oppriktige i sin søken etter
Gud, og mer nidkjære etter å tilfredsstille ham.
Det kan bety økt forfølgelse for kristne i områder med muslimsk majoritet. Fredagsbønnen
er gjerne mer intens og mange kristne opplever
press, sjikane og i noen tilfeller vold.
Å være muslim favner mange områder av
livet. Det handler selvsagt om tro, men også om
kultur og årshjul med merkedager som markeres i fellesskap; når et barn blir født, ekteskap,
begravelse osv. Alle store begivenheter i livet
sees i lys av religionen, og har sin plass og sine
ritualer. Så når man konverterer endres hvordan hele livet leves.
Kristne med muslimsk bakgrunn som ikke
lenger feirer Ramadan, opplever på kroppen at
de har et annet liv. Det innebærer utenforskap
når familien samles og følelsen av å ikke høre
til. I tillegg forfølges de, blir truet og noen ganger drept, for at familiens ære skal gjenopprettes.
Men - det som også skjer, er at mange muslimer får et møte med Jesus under Ramadan.

For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.
Joh. 3,16

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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Det har aldri vært så mange muslimer som
på ulike måter møter Jesus og kommer til tro
på Ham, som de siste 10-20 årene. I dette bladet kan du lese om noen av dem, og noen av
grunnene til det. Det er utfordrende for mange.
Jesus har ikke kalt oss til et lett liv, men Han har
lovet å være med.
Vi vil be for alle de millioner av mennesker
som snart skal feire Ramadan. Åpne Dører er
en bønnebevegelse. Vårt kall er å be for, ikke
mot. Broder Andreas er tydelig når han gir en
definisjon på Islam, som samtidig er en retningslinje til hvordan vi kristne kan forholde oss til
muslimer: I Sincerely Love All Muslims (Jeg elsker
virkelig alle muslimer). Vi elsker ikke gjerningene som gjøres i Allahs navn. Men mennesket
som Gud har skapt, og som Han lengter etter å
nå med sin farskjærlighet.
Vil du være med å be under denne
mai-måneden mens Ramadan pågår?
Be om at mange lengtende muslimske menn og
kvinner skal få møte Jesus under Ramadan.

•
•

Be for kristne som lever i land med muslimsk
majoritet. Be om beskyttelse, og be om hjelp til å
vise kjærlighet mot muslimske naboer.
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Jesus

Muslimer møter

banke på døren til faren hennes. De var muslimer, mens Maryam på sin side ønsket en kristen ektemann. Hun greide å avvise de to første.
Det er utrolig vanskelig å finne en kristen
ektefelle når en er hemmelig troende. Da den
tredje muslimske frieren dukket opp, kunne
Maryam ikke avvise tilbudet uten å føre skam
over familien. Hun aksepterte, og holdt kontakten med kristne helt til den dagen hun stod
brud. Deretter ba Maryam sine kristne venner
om å ikke kontakte henne annet enn med overfladiske meldinger. Bibelvers var ikke lenger lov.
Dersom ektemannen fant ut at hun var kristen,
ville det bety trøbbel. Hva som videre skjedde
med Maryam, er uklart. Dersom hun fremdeles er troende, lever hun i total isolasjon. Mest
sannsynlig vil hun ikke kunne fortelle sine
egne barn om Jesus.

Abdul

Vi ser at mange kommer til tro i store deler av Midtøsten-regionen og i Nord-Afrika. Det
finnes ingen grenser Gud ikke kan krysse. Midt i Saudi-Arabias mørke kaller Gud mennesker til å følge ham. Men det koster, og den lokale kirken strever.
Her møter du tre saudiske kristne og deres trosreise:

Omar

er en tenker. Hans første steg
mot kristen tro var gjennom bøker og studier. Men
det var først da han brukte tid sammen med
kristen familie i utlandet at han valgte å gi livet sitt til Jesus. Her fikk Omar hjelp til å finne
god kristen litteratur, og han fikk diskutere
og komme med alle sine spørsmål. Sakte, men
sikkert ble øynene hans åpnet og han kunne
se Sannheten. Da han kom hjem, delte han sin
nye tro med familien. Alle utenom forloveden
avviste Omar, og brøt all kontakt. Omar valgte
likevel å fortsette sin reise med Jesus. En utenlandsk arbeider så ham som en potensiell leder,
en drivkraft i kirken i Saud- Arabia.
Omar giftet seg og fikk barn. Det var vanskelig for ham å leve ut sin tro. Barna hans ble
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indoktrinert med islamsk lære på skolen, og
hans muslimske kone ønsket ikke å høre om
Jesus på grunn av farene ved konvertering.
Omar bestemte seg for å forlate den saudiske
kirken, og sammen med familien flyttet han til
utlandet for å vokse i troen.

Maryam

er en «kjent troende»
fra Saudi - Arabia,
selv om få har møtt
henne i ‘virkeligheten’. Hun møtte Jesus gjennom media. Like etter begynte Maryam å
skrive dikt og sanger om sin nye tro, og hun
delte dem med hele verden via internett. I flere
år levde Maryam ut troen der, lidenskapelig og
gjennom kontinuerlig kontakt med andre. Men
da hun kom i gifteklar alder, begynte friere å

gi svar på hennes mange spørsmål, noe et islamsk kloster ikke var i stand til. Noen opplever
å møte Jesus i drømmer og visjoner. Håpet om
evig liv er også et budskap som virker attraktivt på muslimer.
De nye troende møter forfølgelse
Først og fremst opplever kristne fra muslimsk
bakgrunn forfølgelse fra sin egen familie. De
blir isolert og noen ganger utestengt fra sitt
eget hjem. Spesielt kvinner opplever å bli satt
i husarrest. Deres muslimske menn bruker ofte
fysisk vold mot dem i hjemmet. Både kvinner
og menn står overfor forfølgelse fra lokalsamfunnet. De kan miste både jobb, venner og
omgangskrets; sistnevnte erfarer de særlig under islamske feiringer. Fra myndighetenes side
opplever de troende forhør og fengsel, og det er
ikke uvanlig at kirker blir stengt. I flere land må
kristne gi livet for sin tro, angrepet av ekstremister eller til og med sin egen familie.

møtte Jesus gjennom drømmer og syner. Flere ganger drømte han at han stod
foran en stor trone. For hver drøm kom ham Hva gjør vi for disse nye troende?
nærmere tronen, helt til han oppdaget Kristi Vi tilbyr ulike kurs til familier, ungdomsledere,
guddommelighet. Ikke lenge etter ble han døpt. pastorer og kirkeledere (se s. 6-9). Blant annet
Dåpen ble ikke som Abdul hadde tenkt. Han støtter og hjelper vi pastorer til å ta vare på
forventet et åndelig fyrverkeri, en helt spesiell de nye konvertittene. I Nord-Afrika har vi utopplevelse. Men han følte ingenting. Etter flere viklet et konkret disippelskapsprogram til bruk
dager med bønn opplevde han likevel Gud på for trening av nye troende med muslimsk baken overnaturlig måte. Men ettersom årene gikk grunn. Overfor fengslede kristne gjør vi det vi
utviklet troen hans seg til å være bygd mer på kan for å få dem løslatt.
argumentasjoner, framfor en relasjon til Gud.
Nå har Abdul funnet en menighet, og sammen
med tre andre menn møtes de regelmessig til Vil du være med å støtte disse nye troende
fellesskap og bibelstudier. Disse fire er forskjel- slik at de kan vokse i troen og være lys i
lige og har ulike behov; behov som ikke alltid mørket?
blir oppfylt. Det er en sårbar kirke. Men det er
en kirke.

BE og GI!

Bruk vedlagt giro og bønnekalender.

Den voksende interessen for kristen tro blant
muslimer forklares blant annet med at mange
er trette av hardheten og grusomhetene til ekstremistiske bevegelser som IS. Deres herjinger
gjør at mange begynner å tvile på om islam
virkelig er den fredens religion det påstås at
den er. Men det finnes også andre grunner til at
muslimer vender seg til Jesus. En mann forteller
at han så hvordan de kristnes bønner ble hørt.
En kvinne forteller hvordan de kristne kunne
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fremtidens ledere
Din støtte utruster

I Midtøsten ble det nylig holdt en hemmelig ungdomslederkonferanse for potensielle ledere fra streng muslimsk kontekst.
Stadig nye kommer til tro, og det er behov
for unge, modne og modige ledere. Åpne
Dører bidrar til å jobbe strategisk for å
trene og utvikle kristne ledere.
Ungdomslederprogrammet velger ut potensielle ledere fra huskirker i strengt muslimske områder. Gjennom et femdagers program får disse
unge lederne dyptgående bibelundervisning.
De går gjennom traumebehandling sammen, og
bruker tid i bønn og lovsang. Ungdomslederne
får også mulighet til individuelle samtaler med
veiledere. Her blir de oppfordret til å søke sitt
kall, og bruke sine talenter og gaver til å tjene
undergrunnskirken.
Det er stort behov for slike konferanser, ettersom majoriteten i huskirkene har muslimsk
bakgrunn og er relativt nye i troen. Det er ofte
mangel på bibler og andre ressurser, men også
på erfarne ledere og lærere. Gudstjenester må
foregå i det skjulte, og dersom huskirken blir
oppdaget, møter ofte medlemmene vold og
eksklusjon fra lokalsamfunnet. Kirkeledere
er ofte utsatte mål, noe som fører til at mange
ledere jevnlig flykter landet.
Få et innblikk gjennom møtet med fem
unge, potensielle ledere til undergrunnskirken
i Midtøsten:
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Farideh (19):

Fremtidig traumerådgiver
Farideh* kommer fra en streng muslimsk bakgrunn. For bare fem år siden var hun ikledd
niqaab, som dekket hele kroppen unntatt øyene.
Farideh slet, og sliter fremdeles, med depresjon
og en vanskelig familiesituasjon. Hjemme bærer
hun på et enormt ansvar for familien. Under
lederkonferansen opplever Farideh å bli lyttet
til. Mennesker ber for henne, og hun lærer å
takle den stressende situasjonen hun står i både
hjemme og i menigheten. Her får hun vokse og
blir oppmuntret.
Farideh ønsker å bli traumerådgiver i undergrunnskirken. Hun vil gjerne hjelpe forfulgte kristne å takle traumene de opplever som
følge av forfølgelse og stress i hverdagen. «Jeg
lærer å lytte til Guds stemme,» forteller hun.
«Kunnskapen jeg får under denne konferansen,
ønsker jeg å dele med andre mennesker. Livet
mitt er vanskelig, men jeg løfter alt fremfor
Gud, og erfarer at Han er med meg.»

Layla (28):

Framtidig organisator
Layla* utstråler liv og glede. «Min drøm er at
alle i landet mitt skal få møte Jesus,» forteller
hun. Da hun var 15 år gammel, tok hun imot
Jesus. «Det er vanskelig å ikke kunne dele troen
min med andre. Når jeg er ute og går i fjellene,
føler jeg på en trang til å synge om hvor vakkert Gud har skapt verden. Men jeg kan ikke.
Jeg må være forsiktig.»
Layla er ikke bare en ung og sprudlende
kvinne; hun er også smart. Hun har en universitetsutdanning, snakker flytende engelsk
og hungrer etter å lære mer. «Jeg ønsker å organisere slike lederkonferanser i framtiden,»
forteller hun. «Jeg tror det er en rolle som passer meg.» Layla lytter ivrig og absorberer all
ny kunnskap under samlingen. «Her opplever
jeg at de snakker om det som jeg strever med

hjemme,» sier hun. «Seminaret om traumebehandling var en øyeåpner for meg. Jeg har aldri
tidligere hørt slik undervisning her i landet, og
jeg vet at den vil bli til stor hjelp.»

Åpne Dører Norge
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Akeem (27):

Framtidig pastor

Maryam (21):

Framtidig lovsangsleder

Hvordan var lovsangen i din kirke sist
søndag? Sang du av full hals i en full kirke,
med et lovsangsteam i front? Kanskje
hadde dere fargerike lys på scenen? Dette
er drømmen til Maryam*. Hun har aldri hatt muligheten til å delta på slike
møter, men har i hemmelighet sett det
på nettet. Hennes inderlige ønske er å bli
lovsangsleder.
«Før var jeg en festløve,» innrømmer
Maryam. «Jeg har alltid elsket musikk,
men nå ønsker jeg å bruke interessen
min på en annen måte.» For to år siden
gav Mayram livet sitt til Jesus, etter at
foreldrene hennes ble kristne. Det tok en
stund før hun greide å gi opp festingen.
«Huskirken min ba for meg. En dag mens
de ba, kjente jeg at trangen etter å feste og
drikke seg full forlot kroppen min.» Nå
har Maryam ikke behov for andre fester
enn festene med Jesus! I huskirken synger
hun; noe hun også gjorde under konferansen. Maryam bruker talentet og gaven sin,
og er ikke sen med å ta mikrofonen og lede
an i lovsangen når hun får muligheten.
Hun tror og håper at de en dag åpent skal
kunne lovsynge Gud i hjemlandet. «Jeg
tror virkelig på vekkelse i landet vårt,»
sier Maryam med overbevisning.

Samuel (28):

Framtidig evangelist

Samuel* var en av de eldste som deltok på
ungdomslederkonferansen. Ikke bare det;
han var også den som hadde levd lengst
med Jesus. I tenårene ble han og foreldrene frelst, og moren hans er en trofast
evangelist. «I det skjulte har hun fortalt
halve byen om Jesus,» forteller Samuel og
smiler. Han har også et ønske om å nå nye
mennesker for Kristus. «Jeg har et hjerte
for landet mitt. Jeg ønsker å være en soldat
i Guds hær.»
Samuel og familien har opplevd
forfølgelse som følge av troen på Jesus.
Storfamilien har avvist dem, og de har
opplevd diskriminering fra lokalsamfunnet. Likevel sier Samuel at forfølgelsen har
styrket ham. Men - det er noe annet han
strever med; ensomhet. «Jeg møter nesten
aldri troende på min egen alder. Denne
konferansen har vært forfriskende. Det
har gitt meg muligheten til å kunne snakke om tro med mennesker på min egen alder. Vi kan snakke sammen om problemer
som vi unge møter i dag.»

Under lovsangen går Akeem* rundt med en bibel under armen. Han legger forsiktig hendene
på skuldrene til andre deltakere, til og med
ledere, og ber for dem. Etter lovsangen går han
bort til noen og deler profetiske bilder han fikk
under bønnen. Lederne på konferansen kaller
ham for «en ekte åndelig bror».
«Jeg møtte Jesus gjennom min far,» forteller
Akeem. «Han var den første troende i familien
vår. Nå har også min bror og min mor blitt kjent
med Jesus.» Men faren til Akeem er på vei bort
fra troen, noe som bekymrer Akeem. Fordi
kirken er så liten, kan det være viktig å ha en
sterk kristen base hjemme når ting blir vanskelig. «Far mistet gløden. Be for ham!»
Akeem har en sjelden ro og fred ved seg.
Til tross for den enorme kunnskapen han har,
var han ikke ofte å se fremme under møtene,
med mindre det var for å svare på spørsmål
fra Bibelen. «Jeg liker teologiske samtaler,» sier
Akeem. «Jeg leser mye i Guds ord og prøver å
grave stadig dypere ned i materialet. Jeg ønsker å utvikle mine evner til ære for Ham.»
Ikke overraskende vinner Akeem prisen for
«beste på bibelkunnskap» den siste kvelden.
Han ser på prisen – en bibelstudiebok – som en
ekte skatt, ettersom det er vanskelig å få tak i
slike bøker der han kommer fra. Akeem er en
naturlig leder, en man ønsker å investere i. Det
er ikke overraskende om han blir en av de store
lederne i undergrunnskirken i hjemlandet.

BE FOR KIRKEN I MIDTØSTEN:

en sunn og god modning
• Beog om
vokster for menigheten i

•

Midtøsten

Be for de unge kristne lederne; om
beskyttelse, visdom og om gode
forbilder

må fortsette å
• BeviseomsegatforJesus
muslimer i drømmer,
visjoner og på andre måter

* Av sikkerhetsgrunner er alle navnene endret og alle bilder er illustrasjonsbilder
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RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN

før du begynner
• BePostkort
eller barnetegninger er best
• Skriv tydelig,
• engelsk). med enkelt språk (helst på
SKRIV EN HILSEN TIL
kritiser landets religion eller religiøs
FIRE IRANSKE KRISTNE • Ikke
ekstremisme, regjeringen, lov-

- som sitter fengslet for sin tro

ISLAM =

I
Sincerely
Love
All
Muslims
Broder Andreas

Åpne Dører er en bønnebevegelse. Vårt kall er å be for, ikke mot.
Dette er Broder Andreas retningslinje til hvordan vi som kristne
kan forholde oss til muslimerv
10

Vil du skrive en hilsen til en eller flere av
våre kristne søsken i Iran som sitter i fengsel? De er i tøffe prosesser, og oppmuntringer og vissheten om at det er noen som bryr
seg og vet om dem, betyr mye:

systemet eller de politiske lederne.

•
følsomhet. Vennligst ikke dvel ved
• Vis
mottakerens situasjon eller skriv om

Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men
ta gjerne med ett eller to bibelvers.

velsignelsene i livet ditt.

•
• Ikke legg ved penger i brevene.

Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du
bor i, men ikke hele adressen.

Ebrahim Firouzi (31) ble
anmeldt for å ha «promotert
kristen-sionisme» da han ble
arrestert i mars 2013. Han
ble stilt for retten i hjembyen
Robat Karim, sørvest for
Tehran, siktet for å ha drevet med evangelisering. Han
er fortsatt i fangenskap, selv om han skulle
vært løslatt i 2015. Dette på grunn av nye anklager om at han skal ha «handlet mot rikets
sikkerhet». Han ble dømt til ytterligere fem år
i fengsel.
Fengslet

Pastor Victor Bet-Tamraz
ble arrestert sammen med to
medlemmer fra kirken i 2014,
mens de feiret jul. Allerede i
2009 stengte myndighetene
Tehran Pentecostal Assyrian
Church, som han ledet. Han
ble dømt for blant annet
«evangelisering» og «ulovlige
huskirke-aktiviteter», og fikk en dom på 10 år.
Han er nå ute på kausjon, men det er vanskelig
å leve i uvissheten om han kan bli kalt inn til å
sone dommen.
Dømt til å sone 10 år i fengsel

Nasser-Navard Gol-Tapeh
(57), en iransk konvertitt,
soner 10 år i fengsel for «misjonerings-aktiviteter». Han
ble først arrestert i juni 2016
sammen med tre aserbajdsjanere, da et bryllup ble raidet.
Alle de fire mennene ble dømt
året etter, men aserbajdsjanerne slapp å returnere til Iran for å sone dommen.
Nasser anket saken i november 2017, men
tapte og ble flyttet til Evin fengslet i januar.
Han skrev nylig fra fengselet: «Jeg takker Gud
med glede og fred fordi han anser meg verdig til
å være her på grunn av min tro, og fordi jeg har
vitnet om Jesus Kristus.»
Fengslet

Shamiram Isavi Khabizeh,
konen til Victor Bet-Tamraz,
har anket dommen på fem
år for å «ha handlet mot riktets sikkerhet og mot regimet,
ved å organisere små grupper,
delta på bibelskole i utlandet,
og for å ha trent kirkeledere
og pastorer til å handle som spioner.»
Shamiram venter på resultat av anken, og er
nå ute på kausjon. Bli med å be om at anken skal
bli tatt til følge, og at hun blir satt fri. Din oppmuntring vil hjelpe henne i denne usikre tiden.
Dømt til å sone 5 år i fengsel

Åpne Dører Norge
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WORLD WATCH NYHETER

World Watch Nyheter
NORD-KOREA: Ba

om nødhjelp mens presidenten drøftet
denukleariseringen

Mens samtalene pågår mellom lederne av NordKorea og USA rundt denuklearisering, fortsetter nordkoreanere å flykte fra menneskerettighetsbrudd og økende matmangel. Selv om
Nord Korea er det landet der kristne møter hardest forfølgelse, er dette fortsatt ikke blitt en del
av samtalen.
En rapport fra Seoul’s Ministry of
Unification forteller at 1137 nordkoreanere flyktet til Sør-Korea i 2018; et like stort antall som
året før.
«Nye data viser til stabilt frafall de senere
årene, etter en markant nedgang da Kim JongUn kom til makten i 2011,» rapporterer nyhetsbyrået NK News.
Rapporten inneholder ikke antall personer
som har prøvd og mislykkes i å flykte fra NordKorea, men den viser at det er et økende antall
kvinner som faktisk krysser grensen.
«I fjor var 85 % av flyktningene kvinner. Det
gjenspeiler at kvinner har større mobilitet ettersom de ikke er forventet å møte opp på en
bestemt arbeidsplass,» forteller Thomas Muller,
analytiker for World Watch Research.
Bønn om mat
I tiden frem mot det andre toppmøtet mellom lederne av Nord-Korea og USA i februar, bønnfalt
nordkoreanere FN om matrasjoner, etter at tørke og flom gav dårlig innhøstning. Det førte igjen
til at effekten av sanksjonene fra FN ble verre for
folket, rapporterer The Guardian.
Landet har stått overfor sanksjoner siden
2006, da det internasjonale samfunnet forsøkte å hindre Pyongyang fra å videreutvikle
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atomvåpen.
I en ikke-datert memo uttalte regimet at
det var behov for en «umiddelbar respons» da
det måtte kuttes i daglige rasjoner fra og med
januar.
Nord-Korea har forsøkt å finne måter å
overleve sanksjonene fra det internasjonale
samfunnet, blant annet ved å infiltrere kinesiske og sørkoreanske kirker i Kina, rapporterer det sørkoreanske nyhetsbyrået Daily NK.
Mens nordkoreanske agenter samler informasjon og identifiserer potensielle flyktninger, ser
de også etter forretningsmuligheter. «Kirker
med stort antall sørkoreanske forretningsfolk
er det beste stedet for agenter å finne informasjon om hvordan drive forretningsvirksomhet
med sørkoreanerne,» skriver nyhetssiden.

MALAYSIA: Etterforskning

kidnappet av politiet

bekrefter at Pastor Raymond Koh ble

3. april 2019 presenterte The Human Right
Commission of Malaysia (SUHAKAM) funnene knyttet til den nye etterforskningen av forsvinningen av blant andre Pastor Raymond Koh.
Etter en lang granskning, konkluderer rapporten
med at pastor Koh ble kidnappet av politiet.
«Sannsynligheten er stor for at pastor
Raymond Koh ble bortført av statlige agenter
innen Spesialavdelingen, Bukit Saman, Kuala
Lumpur. Dette bygger både på direkte bevis og
indiser,» sier Dato’ Mah Weng Kai, lederen av panelet som undersøkte Kohs forsvinning.
Pastor Koh ble bortført midt på lyse dagen
13. februar 2017. Et overvåkningskamera viser at
svarte SUV-er og en motorsykkel var involvert i

SYRIA: Kristne

kidnappingen. Det hele skjedde med militær presisjon. Ingen har verken sett ham eller hørt fra
ham siden den dagen.
De nye funnene gjenspeiler informasjonen
Koh familien fikk i mai 2018, da en varsler stod
frem og hevdet at en av lederne i politiet var involvert i kidnappingen av pastor Koh og rettighetsaktivisten Che Mat. Like etter trakk informanten tilbake uttalelsen.
Susanna, pastor Kohs kone, responderte på konklusjonen og forteller at hun gir
Spesialavdelingen seks måneder på å gi henne
informasjonen om hvor ektemannen er. Dersom
ikke noe blir gjort, vurderer hun å gå rettens vei.

i Syria går en usikker fremtid i møte

I det borgerkrigen i Syria ser ut til å gå inn i sitt
siste år, prøver kristne å bygge opp igjen livene
sine i møte med en usikker fremtid. Konflikten
har tatt livet av mer enn en halv million mennesker. Over 11 millioner har flyktet fra sine hjem;
halvparten av disse har forlatt landet.
Få har returnert. Fra nabolandet Jordan, som
har tatt imot en million syriske flykninger, er det
bare et par tusen som har returnert etter at grensene ble åpnet for over fem måneder siden.
De som bestemte seg for å reise tilbake til
Syria, møter forfølgelsen de flyktet fra, skriver
Foreign Policy.
Også mange kristne har flyktet. Før 2011 var
8-10 prosent av den syriske befolkningen kristne.

En rapport fra 2017 viser at 80 prosent av de
kristne har flyktet siden krigen brøt ut.
Pastor Abdallah (47) fra Aleppo er en av dem
som har blitt værende i Syria. Sammen med konen Aghna måtte han ta stilling til spørsmålet om
å flykte da krigen brøt ut. Av hensyn til menighetens beste valgte de å bli.
Nå prøver pastor Abdallah å hjelpe med gjenoppbyggingen av lokalsamfunnet i Aleppo. Hans
største utfordring er å sikre langsiktig støtte.
«Mange bistandsorganisasjoner har sluttet å gi
nødhjelp til Syria og mange lider,» forteller han.
Banker har stoppet overføreringer, og Abdallah
opplever at mediene ikke belyser den vanskelige
situasjonen til syrerne.

Åpne Dører Norge
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REISETJENESTEN I ÅPNE DØRER:

«Det at dere besøker oss, er et tegn på Guds kjærlighet
og omsorg»
Har du lyst å være med ut på feltet for å besøke dine forfulgte trossøsken?
Når du reiser med Åpne Dører, reiser du med et formål som er langt større
enn deg selv. Du reiser ut med Guds kjærlighet. Forfulgte kristne er ofte
utstøtt fra sine familier og venner, men når vi besøker dem opplever de at
de har en åndelig familie som har omsorg for dem. De får 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. I møtet mellom deg og dem
kommer Guds kjærlighet til uttrykk på en helt konkret måte.
Som reisende vil du samtidig oppleve at møtet med disse modige
kristne inspirerer og utfordrer deg i din egen tro. Reisen kan bli
en viktig læring i din egen vandring med Gud, og fornye din
overgivelse til å følge Jesus.

«På reisen møtte jeg mennesker som velger
å følge Jesus på tross av forfølgelse. Det var
fantastisk å få være med å oppmuntre dem,
samtidig som deres mot inspirerer meg i
min egen tro.»

EGYPT

Sted: Ulike steder og byer i Egypt
Tid: November 2019
Pris: Ca 16 000 kr med fly fra Oslo (tillegg for
enkeltrom)
Deltagere: Menn, kvinner og ungdom.
Reiseleder: Ansatt ved Åpne Dører Norge
Kirken i Egypt formidler et budskap om tilgivelse
som gjensvar på terror og forfølgelse – og kirken
vokser! Hvordan er det mulig? Hvorfor vokser kirken
under forfølgelse? Bli med og se selv.
Vi får et rikt innblikk i de kristnes hverdag i Egypt,
men også samfunnet ellers. Vi vil bli positivt
utfordret både trosmessig og menneskelig i møte
med kristne som lever ut sin tro under helt andre
vilkår enn oss.
På turen vil vi også besøke mange av de mest
kjente turistattraksjonene i Egypt.
Hvem kan bli med: Du må være praktiserende
kristen, under 70 år og ha normal god helse. Du
må være innstilt på varmt klima og aktive dager.
Vår lokale guider snakker engelsk. Ved behov
oversettes det til norsk.

SØRVEST-ASIA

Sted: Land i Sørvest-Asia
Tid: Uke 40
Pris: Ikke klar enda
Deltakere: Kvinner
Reiseleder: Kvinnelig teamleder med lang reiseerfaring i Åpne Dører
Målet med turen er å gi de reisende en introduksjon til
forfulgte kvinner i landet. De reisende vil få møte forfulgte troende kvinner, høre vitnesbyrdet deres og be for dem.
Hvem er turen for: Turen er for deg som har et hjerte
for forfulgte kvinner, som ønsker å be for dem, styrke
og oppmuntre dem. Du må ha god psykisk og fysisk
helse og takle ukjent mat og klima. Både mat og
hotellstandard vil være noe annerledes enn i Norge.
De som reiser må ikke ha noen forbindelse mellom sitt
navn og Åpne Dører på internett.

- en reisende.

VEST AFRIKA

Tid: Oktober 2019
Pris: Ca 13500 kr (tillegg for enkeltrom) +
flyreise fra Norge
Deltagere: 6 stk (Menn, kvinner og
ungdom)
Ta kontakt med reise@od.org for mer
informasjon
Reiseleder: Ansatt ved Åpne Dører Norge
Dette landet er høyt oppe på Åpne Dørers
forfølgelsesliste. På denne turen vil vi bli
bedre kjent med kristnes utfordringer og
møte mennesker som lever under press og
forfølgelse for sin tro.
Hvem kan bli med: Du må være praktiserende kristen, under 70 år og ha normalt
god helse. En må være innstilt på varmt
klima og aktive dager. Kommunikasjon
foregår på engelsk.

14

KINA

Sted: Sørvest Kina
Tid: September 2019
Pris: Ca 7000 kr (tillegg for enkeltrom) + flyreisen fra Norge
Deltagere: Menn, kvinner og ungdom.
Reiseleder: Ansatt ved Åpne Dører Norge
NB! Viktig å melde seg på i god tid på grunn av få ledige
plasser
Dette er en internasjonal tur, dvs. at det er deltagere fra
flere land, så du må beherske engelsk.
Turen vil inneholde besøk til lokale kristne med buddhistisk
bakgrunn (BBB; Buddhism Background Believers)
Hvem kan bli med: Det er en stor fordel om du som er med
på turen, har en bønnebyrde for området og er forberedt på
bønnevandringer. Du må ha god helse og være i stand til å
kunne går turer på opptil en time i 3000-meters høyde. Det
forventes at de som reiser er forberedt på å kunne dele med
hverandre innad teamet, og kan avlegge vitnesbyrd / andakt.

COLOMBIA

Sted: Ulike byer i Colombia
Tid: November 2019
Pris: Ca 11000 kr (tillegg for enkeltrom) + fly fra
Norge
Deltakere: Menn, kvinner og ungdom
Reiseleder: Styremedlem i Åpne Dører Norge
Turen vil gi et innblikk i hverdagen til forfulgte
kristne i Colombia. Du får møte dem ansikt til
ansikt, høre deres vitnesbyrd og be for dem. På
turen får du også besøke et barnehjem Åpne Dører
driver, og du får høre barnas sterke historier. Du
møter pastorer som forteller om sitt arbeid og
utfordringene de møter på.
Hvem kan bli med: Du må være praktiserende
kristen, under 70 år og ha normal god helse. Du
må være innstilt på varmt klima og aktive dager.
Kommunikasjon foregår på spansk, men vår
erfarne og dyktige reiseleder vil oversette til norsk.

I tillegg til disse turene kommer vi til å arrangere 3-4 bibelkurerturer til Nord Afrika i 2019.
Dato for disse er ikke bestemt enda, men vil bli
informert om fortløpende på våre hjemmesider.
Noen av disse passer for studenter og vil bli lagt
til skoleferier.
Vi har også mulighet til å sette opp bønne- og
oppmuntringsturer for mindre grupper
med ulik varighet til en rekke land. Slike turer må være ledet av en som har teamlederopplæring fra Åpne Dører. Vi har en del slike
teamledere tilgjengelig, og de har sagt seg villig
til å ta med grupper fremover. Ta kontakt dersom det er av interesse.
Hilsen fra Reidar
Ta kontakt på reise@od.org dersom du ønsker mer
informasjon
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MØTEKALENDER MAI:
2/5

15.30

4/5 - 5/5

Fredheim Arena,
«Treffpunkt pluss 60»
Elihu pinsemenighet,
Levanger

5/5

11.00 Vikevåg bedehus, Rennesøy

7/5

11.30

Mjøndalen, Normisjon

9/5

19.30

Stranda bedehus

10/5 - 11/5

KRIK Høyfjellsenter SSIS
kurs

12/5

11.00

Tveit Frikirke

12/5

11.00

Florvåg Bedehus

14/5

19.00

Hidra Bedehus, Flekkefjord

15/5

19.00

Sylte bedehus, Valldal

15/5

19.30

Øie bedehus, Kvinesdal

19/5

10.30 Vigrestad Misjonshus

19/5

12.00

Larvik Pinsekirke

19/5

19.00

Sandhåland bedehus

21/5

12.00

Sjøholt bedehus

24/5 19.00

Ungdomsmøte, Askøy
Misjonskirke

26/5

11.00

Askøy Misjonshus

26/5

18.00

Betania – Rygge

ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFER ANSE

Forfulgt
2019

13. – 15. SEPTEMBER

BERGEN

30 dager i bønn
for verdens muslimer

Kristne rundt om i hele verden ber for den muslimske verden
under Ramadan, som i år begynner 6. mai. Bli med i bønn –
og inviter også andre til å bli med – ved å benytte bønneguiden '30 dager i bønn for verdens muslimer' med daglig
lesning og bønneemner. Du blir kjent med en ny folkegruppe
hver dag.
Du kan bestille gratis hefter for deg / dine venner /
din menighet ved å sende en epost til norway@od.org
eller ved å ringe 38 11 14 00

