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Å tro ”

Leder

på en man ikke kjenner

Åpne Dørers målsetting er å styrke og utruste 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 littera
tur, 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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Snart er det tid for å ta frem julepynten, til tro på Jesus, og evangeliet spres som
henge julestjernen i vinduet og tenne det aldri før. Samtidig vokser forfølgelsen, og
første lyset i advendtsstaken. Julen står de kristne isoleres. Irans religiøse ledere
for døren.
ser på konverteringene som en trussel
Uansett om vi assosierer julen med mot landets islamske identitet.
fellesskap, juleevangeliet og Jesu fødsel,
Kristne konvertitter lengter etter
eller med stress, overopphetede bank- muligheten til å møtes i offentlighet, få
kort og trengsel, er dette en tid på året undervisning i Guds ord og eie sin egen
der mange nordmenn, både kristne og bibel. Noen treffes i små grupper, andre
sekulære, besøker kirken. Det arrangeres via internett og en del lever fullstendig
julekonserter, adventsgudstjenester og isolert med sin nye tro. En isolasjon som
må brytes.
julegudstjenester.
Kirken er åpen for alle, og uavhengig
De trenger å få svar på sine spørsmål
av livssyn er alle velkommen. Friheten til om hva det innebærer å være en kriså delta i en gudstjeneste er en selvfølge ten. De trenger å høre om Abraham og
for oss.
Moses, og hvordan Jesus stillet stormen
Denne friheten deler vi ikke med våre – historier som mange av oss fikk del i på
trossøsken i Midtøsten. I dette bladet kan søndagsskolen.
du lese om Shifa fra Iran. Hun forteller:
«Selv om jeg hadde tatt imot Jesus, visste De trenger å «vokse i nåden og i kjennskap
jeg knapt hvem han var»
til vår Herre og frelser, Jesus Kristus», slik
Shifa fikk høre om Jesus fra sin kusine. det står i 2 Pet. 3,18.
Men da kusinen ble satt i fengsel for sin
tros skyld, mistet Shifa kontakten med La oss bruke vår mulighet til å samles i
den eneste kristne hun kjente. Hun hadde kirken, og komme med forventning om
ingen å gå til med sine tanker og spørsmål. at Gud vil gjøre noe i vårt land. Men la
Det tok lang tid før hun traff andre kristne. oss ikke glemme våre søsken i Iran som
«Det finnes så mange velsignelser med lengter etter å få vite mer om Gud. La oss
menigheten; mennesker som kan svare be om at det åpnes opp slik at de kan motpå spørsmål om Bibelen, og som kan gi ta undervisning. Det pågår en vekkelse i
pastoral omsorg,» forteller hun.
Midtøsten, og hungeren etter Guds ord er
Hennes historie er ikke unik. Kirken i stor!
Midtøsten vokser – mennesker kommer

Morten Askeland
Generalsekretær, Åpne Dører

www.opendoors.no
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DEN
IRANSKE
VÅREN
På tross av alvorlig forfølgelse av kristne, sprer
en spirende vekkelse seg i den persisk-talende
verden, spesielt blant unge mennesker i Iran. Men
mange nye troende er isolert og uten ledelse i sin
søken etter å kjenne Gud og forstå Hans ord. Det
tvinger dem til å finne nye og alternative måter
å samles på for å bli disippelgjort.
«Hvem er jeg?» og «Hvordan skal jeg leve som en
kristen?» er spørsmål kristne over hele verden stiller seg. Iran står på syvendeplass på Åpne Dørers
World Watch List (forfølgelseslisten). I landene der
forfølgelsen er størst, har de troende ofte ikke noe
sted å gå med sine åndelige spørsmål og utfordringer. Ofte får de ikke tak i kristne bøker, ikke en
gang bibler - og de kan ikke møtes i en kirke.
25 år gamle Aref* er ny i troen, og hans åndelige
vekst ble avbrutt da kirkelederen hans ble arrestert. 22 år gamle Nagmeh* opplevde også at hennes åndelige liv gikk i nedoverbakke. Hun var en av
de heldige som fikk være med i en hemmelig ungdomsgruppe, men Nagmeh hadde likevel et desperat behov for å få undervisning og inspirasjon.
Aref og Nagmeh er ikke alene om å ha mistet
interessen for islam. Mange iranske ungdommer
møtes i største hemmelighet for å dele opplevelser og motta undervisning, til tross for at kristne
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møter er ulovlige. Mest av alt møtes de for å tilbe
Herren sammen; de nye unge troende har en stor
tørst etter Ham! De ønsker å være et lys i verden,
og de vil modnes til fremtidige ledere i den voksende iranske kirken.
Utbredelsen av den kristne tro fører til
bekymring og frykt blant det ledende islamske presteskapet. Det kristne iranske nettstedet Mohabat News forteller om en høyt profilert
geistlig, ayatollah Alavi Boroujerdi, som uttalte
følgende: «Rapporter indikerer at spesielt de
unge blir kristne i større religiøse byer som
Quom. De går i huskirker for å konvertere til kristendommen».
Artikkel 18, en gruppe som jobber med menneskerettigheter, rapporterer til Åpne Dører at
den iranske regjeringen ser på kristne konvertitter som en trussel for landets islamske identitet:
«Det iranske regimet frykter kristendommens vekst i Iran. Dersom stadig flere iranere
konverterer til kristendommen, vil berettigelsen
til det iranske regimet, som er grunnlagt på et
islamsk teokrati, svekkes.»
Digital kommunikasjon endrer åndelig liv for
isolerte troende
Presset på kristne i Iran tvinger kirken til å søke

alternative måter å være kirke på. Mange går på
nett for å finne fellesskap og få pastoral hjelp. Iran
har flest internettbrukere i Midtøsten; hele 47 millioner! I dag har mange iranske landsbyer tilgang
til raskt mobilt internett, og dette skaper mange
muligheter for troende som ellers er helt isolert.
For ti år siden kom Shifa* til tro på Kristus
gjennom et troende søskenbarn. Men da kusinen ble kastet i fengsel, ble Shifa alene med sin
tro. Helt alene med Bibelen og sine egne tanker,
ble det vanskelig for Shifa å vokse i troen.
«Min kusine ga meg en bibel, samt noen
kristne bøker og CD'er. Men selv om jeg hadde
tatt imot Jesus, så føltes det som om jeg nesten
ikke kjente Ham.»
Hjemme var Shifa redd for å dele sin nye tro.
Det å komme fra muslimsk bakgrunn gjorde det
ikke bare forbudt å konvertere til kristendommen; det var også en skam for familien. Hun
kom ikke til å bli den første som ble banket opp
eller stengt inne for sin tro.
«Siden jeg var så isolert, visste jeg ikke hva
jeg gikk glipp av. Det er så mange velsignelser
med å tilhøre en menighet; man kan stille spørsmål om Bibelen, og få pastoral omsorg. Uten at
jeg visste det, hadde mine personlige problemer
hindret meg fra å vokse på egenhånd.»

Shifa er en av mange som har levd isolert med
sin tro, og kjent på savnet etter pastoral omsorg.
«Folk i landet mitt bærer virkelig på mye
smerte. De trenger helbredelse for å bli i stand
til å modnes og vokse i Kristus. Også i huskirkene er det et enormt behov for kristne ledere
og pastoral omsorg. For å kunne gi denne
omsorgen, må du først helbredes for dine egne
sår.»
Nå gir Shifa nye troende det som hun selv har
savnet. Hun har startet en online kirkegruppe for
isolerte troende i byen hun kommer fra.
«Selv savnet jeg pastoral omsorg og noen
som kunne undervise meg. Dette kan jeg nå
være med på å gi til nye isolerte kristne. Bibelen alene er ikke nok. For å vokse som kristen,
trenger du også medkristne du kan vokse sammen med, og be sammen med. Det er det jeg
ønsker for studentene mine: at de må vokse i
Kristus.»
Åpne Dører støtter og hjelper nye kristne i
den persisk-talende verden gjennom partnere
og kontakter i Midtøsten. Av sikkerhetsgrunner
kan vi ikke avsløre nøyaktig hvordan.
* Navn og bilder er endret av sikkerhetshensyn.

www.opendoors.no
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A vaere
sammen pa

INTERNETT
Datamaskinen er hans talerstol og telefonen er hans
pastorale kontor. Pastor
Kouroush* leder en internettkirke for isolerte troende; en
voksende gruppe kristne i
Iran. Fordi de ikke finner en
trygg måte å samles fysisk i
et menighetsfellesskap, deltar de kristne i nettkirkegudstjenester og får pastoral
omsorg og undervisning på
avstand.
Pastor Kouroush går gjennom
Innboksen sin, og viser oss at
han har 76 nye meldinger. Han
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klikker på startknappen og lytter til et budskap på persisk.
Når han er ferdig, informerer
han oss om samtalen.
«Et av menighetsmedlemmene mine fortalte meg nettopp at mannen hennes har
begynte å lese i Bibelen. Halleluja! La meg bare sende henne
et svar,» sier Kouroush og slår
på mikrofonknappen.
Hvor han enn er, uansett tid
på døgnet, så er Kouroush alltid
der for sine menighetsmedlemmer, til og med nå som vi møtes
på et trygt sted utenfor Iran. Når
vi setter oss ned for å snakke

er den maten vi kan vaere en kirke pa

med ham om de isolerte troende han tjener, blir han svært
ivrig og det er tydelig at han er
følelsesmessig engasjert.
«Vi priser Gud for at han
viser seg for så mange iranere, men mange av dem er så
alene,» sier Kouroush. Han forteller at det har blitt vanskeligere for nye troende å komme
i kontakt med andre kristne de
siste årene.
«Regjeringen har forbudt de
eksisterende historiske kirkene
å ha gudstjenester på persisk,
talespråket til de fleste konvertittene. Og mens kirken søker å

gå under jorden, har regjeringen
begynt å infiltrere den også, noe
som gjør det usikkert å gå i kirken.» Han rister på hodet.
«Nå har regjeringen til og
med sine egne huskirker! De
settes spesielt opp for å fange
nye troende og avsløre dem for
regjeringen.»
En internettkirke
For å gi nye isolerte kristne
mulighet til å vokse i troen på
et trygt sted, ble internettkirken i Iran dannet. Det er ikke
helt uten risiko å besøke denne
kirken, men det er relativt trygt

for de fleste troende. Enda viktigere er det at de nye troende
selv finner fram til internettkirken.
Kouroush smiler når han
snakker om de første møtene
på telefonen med disse nye troende. Det er like spesielt hver
gang. «Noen har lett i månedsvis, før de endelig finner en
medkristen; en de kan stole
på. Når jeg ringer dem og sier
'Hei, dette er pastor Kouroush',
så bryter de fleste av dem ut i
gråt.»
«Å bli med i internettkirken er kun starten på de nye

www.opendoors.no
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troendes vandring med Kristus,» forklarer Kouroush. Noen
av dem vet ikke en gang hvordan de kan be, og deres kunnskap om Bibelen er svært
begrenset.
«Det er forunderlig hvordan
Den hellige ånd arbeider i Iran.
Igjen og igjen lar jeg meg berøre
av det han gjør. Folk
ringer meg og forteller hvordan de har
gitt livet sitt til Jesus.
De vet nesten ingenting om Ham, men det
de vet, eller føler for
Ham, er så sterkt at de
vil gi alt for å komme nærmere
Ham.»

bønnebegjær via et nettprogram, og så ber vi sammen. Vi
ber om helbredelse for familiemedlemmer, eller vi ber om
helbredelse for våre egne hjerter. Vi erfarer virkelig at Herren hører våre bønner.»
Bønn er også et nøkkelord i den pastorale dialogen

«Jeg kan ikke beskrive hvordan det føles. Noen ganger
omfavner vi hverandre og gråter - lenge,» sier han.
Under slike møter blir ofte
nye kristne døpt av Kouroush.
«Det er noe mange av dem
har lengtet etter, helt siden de
begynte å tro.»
Etter et slikt møte
kan det være vanskelig for de troende å
vende tilbake til isolasjonen. Noen ganger
kan de bli satt i forbindelse med andre troende i området, men
det er ikke alltid trygt. Men
pastor Kouroush vet at uansett
er den viktigste personen sammen med dem – Herren selv.
«Hver gang jeg er i kontakt med isolerte troende, kan
jeg merke troen deres. De er så
sterke og trofaste. De risikerer
mye ved å velge å tro på Jesus i
sin sammenheng, men likevel
tar de det valget. Det kan bare
skje ved Guds hjelp.»

«Vi takker Gud for at Han gir
seg til kjenne for så mange
iranere, men mange av dem
er isolerte.»

Styrke gjennom bønn
I internettkirken har de troende gode muligheter for å
lære mer og vokse i troen. De
kan bli med på bibelundervisning, og de kan tilbe og be sammen med andre troende uten at
de behøver å avsløre identiteten sin.
«Det er spesielt sterkt når
vi ber,» sier Kouroush. «Medlemmene kan sende inn

Kouroush har med isolerte troende. Han gir dem bibelsk veiledning for dagliglivet, men
han oppmuntrer dem også til å
gå direkte til Gud og dele hverdagen sin med Ham.
«Jeg oppmuntrer dem til å
be hele tiden. Snakk med Herren, del med Ham det du har på
hjertet.»
Ansikt til ansikt
Noen ganger har pastor
Kouroush mulighet til å møte
de nye troende ansikt til ansikt.

* Navn og bilder er endret av sikkerhetshensyn.

Åpne Dører støtter og
hjelper nye kristne i den
persisktalende verden
på mange forskjellige
måter, gjennom partnere
og kontakter i Midtøsten. Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke avsløre
akkurat hvordan.
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STØTT GRYENDE
VEKKELSER OVER
HELE VERDEN
«Jeg hadde ingen pastoral omsorg eller noen som kunne undervise meg da jeg var ny som kristen. I dag er jeg i stand til å gi
omsorg til nye troende via internett takket være deres hjelp og
støtte. Bibelen alene er ikke alltid nok. For å vokse som en kristen
trenger du også kristent fellesskap og undervisning.»

Du kan gi en gave for å styrke kirken i Iran. Bruk vedlagte giro.

VIPPS ÅPNE DØRER
SMS ÅPNE200 ELLER ÅPNE500 TIL 2160

for å gi 200,- eller 500,-

www.opendoors.no

9

Skriv en hilsen

INDONESIA BOMBEOFRENE
ALVARO, TRINITY
OG ANITA
AVSLUTTES 2. JULI 2018

Det var søndag 13. november 2016 rundt klokken
10 på formiddagen. Barna lo mens de lekte på
den grønne plenen utenfor kirken i Samarinda,
på den østlige delen av øya Borneo. De ventet på
foreldrene som var på gudstjeneste inne i kirkens hovedbygning.
Plutselig kastet en terrorist en brannbombe
mot barna. Den eksploderte. Noen sekunder
etterpå kastet han enda en bombe.
Fire av barna ble alvorlig skadet i eksplosjonen: Alvaro, Trinity, Anita og Intan. Intan døde av
skadene neste dag. Av de tre overlevende var det
Alvaro og Trinity som fikk de største skadene, og
de er fortsatt under behandling. Alle tre er traumatisert av opplevelsen.
Alle arrene i ansiktene og på hendene og
bena har påvirket selvbildet og personligheten
til barna. «Jeg skammer meg over kroppen min
som er full av arr,» sier Alvaro. Trinitys mor, Sarinah, forteller at Trinity lett blir oppfarende og
hissig etter opplevelsen.
Barna trenger forbønn og oppmuntring for å
komme seg fysisk og mentalt etter traumet. De
trenger å vite at Gud har gode planer for livene
deres.
Et brev eller postkort fra deg vil være til stor
oppmuntring. Det betyr mye for barna å vite at
10
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du ber for dem og familiene deres. Send brevet til
Alvaro (4 1/2), Trinity (4 ) eller Anita (2 1/2) - eller
til foreldrene til et av barna. Har du barn eller barnebarn, vil deres hilsener og tegninger spre glede.
Nedenfor finner du litt hjelp og inspirasjon.

Slik gjør du:
•
•
•
•
•
•
•

Skriv tydelig med enkelt språk på engelsk.
Ikke nevn Åpne Dører.
Unngå omtale av væpnede grupper eller av
myndighetene.
Legg vekt på trøst og oppmuntring.
Ikke legg ved penger i brevet.
Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du bor
i, men ikke hele adressen.
Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers.
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Enkle setninger på indonesisk:
•
•
•
•
•

Tuhan memberkati / Gud velsigne deg
Tuhan Yesus sayang kalian / Jesus elsker deg
Kami mendoakan kalian / Vi ber for deg
Kamu hebat! / Du er fantastisk!
Kamu indah di mata Tuhan / Du er vakker i Guds øyne

Sendes til:

FINN FLERE SKRIVEKAMPANJER PÅ WWW.OPENDOORS.NO

Åpne Dører, Tangen 11 4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00 - E-post: norway@od.org
www.opendoors.no
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World Watch Nyheter

WORLD WATCH

NYHETER

Møtet ble stormet av homoaktivister, som ropte
«korsfest de kristne»

FILIPPINERNE: Marawi er befridd, men ekstremismen er ikke utryddet
17. oktober i år erklærte president Rodrigo Duterte følgende:
«Marawi City er befridd fra terrorist-innflytelse».
Dette skjedde dagen etter
at militæret hadde drept to av
lederne bak det fem måneder
lange angrepet på byen: Isnilon
Hapilon og Omar Maute. Hapilon
er den antatte lederen av Islamsk
Stat (IS) i Sørøst-Asia og en av
verdens mest ettersøkte terror-mistenkte. Omar Maute har
gitt navn til Maute-gruppen, som
inntok og beleiret Marawi 23.mai.

Maute-gruppen drepte sivile
og tok mange som gisler, inkludert en katolsk prest. De satte
fyr på bygninger, blant annet
en katedral og et protestantisk-eid college, og heiste det
svarte IS-flagget. Dette førte til
at president Duterte erklærte
militær unntakstilstand i Mindanao-regionen, som er en muslimsk høyborg i det hovedsakelig
katolske Filippinene.
Mer enn 1000 mennesker, de
fleste militante, døde i løpet av
beleiringen, og bortimot 350 000

mennesker ble fordrevet. Å gjenoppbygge Marawi vil koste rundt
16 milliarder kroner, ifølge landets forsvarsminister.
Mindanao er Filippinenes
nest største øy, og hjem for flere
voldelige ekstremistgrupper –
inkludert Maute, Abu Sayyaf og
Bangsamoro Islamic Freedom
Fighters. De siste førti årene
har disse forsøkt å frigjøre øya,
i håp om å skape en uavhengig
islamsk stat.

- The Herald Sun,
Australien

AUSTRALIA: Kristne truet av forkjempere for likekjønnet ekteskap
I høst ble det sendt ut en
ikke-bindende og frivillig spørreundersøkelse til 16 millioner australiere. Undersøkelsen
skulle måle støtten til en lovendring som vil tillate likekjønnede par å gifte seg på lovlig vis.
For å sikre seg mot trusler,
skremsler og skittkasting i forbindelse med undersøkelsen,
ble det hastig innført en ny lov
i september. Imidlertid var ikke
bøter på opptil 10 000 amerikanske dollar nok.
15. september rapporterte
Daily Mail at en kristen kvinne
som hadde vært på TV og støttet

«Nei-kampanjen», ble truet med
voldelige angrep. Lokalkirken
hennes ble også truet.
I Canberra mistet en kristen
underholdningsartist for barn
jobben etter å ha satt en ekteskaps-logo (Coalition for Marriage) på facebookprofilen sin.
Ifølge Sydney Morning Herald
fikk den unge kristne fortalt at
«offentliggjøring av homofobiske
syn er skadelig for bedriften».
Da Coalition for Marriage
holdt et møte i Melbourne noen
dager senere, ble møtet stormet av homoaktivister. De kom
med bannere og det ble ropt

«korsfest de kristne», ifølge The
Herald Sun. Avisen rapporterte
også at en kirke var tagget med
«Stem ja»-graffiti.
«Som en politiker sier, ifølge
BBC News 24.09: Det har utviklet
seg en kultur der det er akseptert å kaste skitt, gjøre narr av og
mishandle den som står i veien
for å legalisere likekjønnet ekteskap. Det er akseptert å henge
ut de som i det hele tatt stiller spørsmål ved legalisering av
likekjønnet ekteskap,» kommenterer David Davidson fra Open
Doors' World Watch Research.

EGYPT: Kidnappet tenåringsjente ble reddet etter 92 dager
30. september ble Marilyn (16)
løslatt og sendt tilbake til familien sin, etter å ha vært fanget
i 92 dager. Hun tilhører en koptisk kristen familie, og ble kidnappet for å konverteres til
islam, før hun skulle bli solgt
eller giftet bort. Marilyn kommer fra en landsby i Minya-området, men ble funnet flere
hundre kilometer fra sitt hjem,
i en by utenfor Kairo. Det var
politiet som fant Marilyn, og de
arresterte kidnapperne.
Ifølge familiens prest, Fr.
Khalaf, hadde Marilyn blitt dårlig behandlet av kidnapperen
og vennene hans, men nå er
hun bare «svært glad for å være
tilbake hos familien sin».
Bortføringen av Marilyn er
del av en serie forsvinninger
der koptiske jenter blir jaktet på

12

Åpne Dører | Nr. 11 | November 2017

av islamistiske nettverk. Bortføringene inkluderer ofte tilsynelatende kjærlighetsaffærer og
tanken om å måtte rømme for
å gifte seg. Men i realiteten blir
jentene kidnappet og tvunget til
å konvertere til islam. Deretter
gifter de jentene bort eller selger
dem for store pengebeløp.
En rapport fra World Watch
Monitor i september viser at
slike bortføringer er resultat av
godt organiserte og betalte nettverk, med linker til radikale
islamske grupper utenfor Egypt.

I rapporten forteller en tidligere kidnapper at før han forlot
islam, jaktet han aktivt på koptiske jenter. Gruppen han var
med i, leide leiligheter rundt i
Egypt, for å skjule de kidnappede jentene. De satt dem under
press og truet dem til å konvertere til islam. «Så snart jentene
ble gamle nok, kom en islamsk
representant for å gjøre konverteringen offisiell. Han utstedte
et sertifikat og endret ID-kortet
til jentene,» forteller den tidligere kidnapperen.

IRAK: Irakisk-kurdisk vold kan føre til at kristne 'flykter for godt'
Et lite antall irakiske kristne
vender gradvis tilbake til byer
og landsbyer på den nordlige
Ninive-platå-regionen. I 2014
ble de tvunget til å flykte av
IS, og de har siden bodd i leirer eller overfylte leiligheter. At
de kristne vender tilbake, er en
følge av militærets nylige seier
over IS i Irak. Men etter høstens
kurdiske folkeavstemning om
uavhengighet, blir freden truet
av nye kamper mellom irakiske og kurdiske styrker.
Stephan Rasche sitter
i juridisk råd for det katolske erkebispedømmet i Erbil.
Han forteller til World Watch
Monitor at vedvarende slåssing i regionen vil resultere i at

kristne i Nord-Irak på nytt må
flykte for å slippe unna den nye
usikkerheten.
«Hvis det bryter ut virkelige
kamper i Ninive, ville det være
slutten for de kristne i Ninive.
De vil ikke vente for å se hva
som skjer. Om de må flykte
enda en gang, er det lite sannsynlig at de vil kunne vende tilbake,» sier Rasche.
Han legger til at «Ninive er
splittet på midten; på den ene
siden har vi Peshmerga, og på
den andre siden irakiske styrker
inkludert [Shia] Hashd [milits].
De kristne befinner seg på begge
sider av skillet». Dermed kan
enhver politisk innflytelse de
kristne måtte ha, bli svekket.

Gi kristne i Irak og Syria en
stemme! 'Håp for Midtøsten'
-kampanjen utfordrer verdens
regjeringer og FN til å sikre en
fremtid for syriske og irakiske
troende i sine egne hjemland.
Skriv under på kampanjen i
dag på www.opendoors.no

www.opendoors.no
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Fakkeltog 2017
Foto: Pål Brenne

Foto: Pål Brenne

«Det varmer å møte så mange mennesker med et sterkt engasjement – for verdens forfulgte»
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

Kjære venner. Dere målbærer stemmene t il de som forfølges for sin tro, og løfter fram fortellingene om
fornedrelse, undertrykkelse og utenforskap. Det gir viktig retning til vårt arbeid for økt tros- og livssynsfrihet (...)
Det har vært gradvise økninger i støtta t il religiøse minoriteter de siste fire årene, fra om lag 10 millioner i 2013 til totalt 78 millioner planlagt på neste års budsjett. Da kan vi støtte flere tiltak både nasjonalt,
regionalt og globalt (…)

Koret Respons gledet med sang både
på Torget og i Ålesund Kirke

La meg avslutte med å takke for engasjementet deres – og for innspillene. Arbeidet for trosfrihet kan vi ikke
gjøre alene. Vi trenger deres støtte, anbefalinger – og utfordringer. Våre fakler lyser sterkere sammen!

Foto: Evy Anita Nedrum
Foto: Olaug Lillian Bjørke

Mange tente fakkelen og gikk ut på gaten – for
de forfulgte

I løpet av november har over over 2000 mennesker
gått i fakkeltog for de forfulgte. Fra Stokmarknes i
nord til Kristiansand i sør, via Trondheim, Ålesund,
Bergen, Stord, Stavanger og Oslo. I Øystese blir det
fakkeltog 10. desember. Takk til alle som har vært
engasjert på ulike måter, både praktisk og i bønn.
Det er viktig at vi kan samles i det offentlige rom, gi
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oppmerksomhet til saken og markere vår støtte på
denne måten.
Esther Amadeo var med på flere av arrangementene. Hun har lang erfaring fra arbeid blant forfulgte
kristne både i Sentral-Asia, India og resten av Asia.
Hun delte med oss tre helt ferske hendelser fra India – en ung pastor som er på sykehus etter angrep
fra hinduekstremister, en mor med fem barn som er
kastet på gaten, på grunn av sin tro på Jesus, og en 16

Stokmarknes opplevde nesten
dobling av deltakere i år.

år gammel jente som har vært kidnappet og ille behandlet av hinduekstremister i et år – men som nå
er fri. Hun uttalte:
«I kveld er jeg de forfulgtes stemme til dere, om noen uker
vil jeg være deres stemme til de forfulgte i India. Jeg gleder meg til å komme dit og fortelle dem om trossøsken i
Norge som trosser mørke og kulde, og går ut på gaten for
å vise sin støtte, og som velger å bruke en kveld til å høre

deres historier og be for dem. Jeg vet at det vil bety mye!»
Tim Peters som gjør en viktig innsats for de kristne
i Nord-Korea, var med på flere arrangementer, blant
annet i Oslo. Han fokuserte på trosfrihet og de ekstreme forholdene til de kristne i dette landet, som ligger på topp på World Watch List.
Årets opprop ble levert til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, som deltok i samlingen utenfor
Utenriksdepartementet i Oslo.

www.opendoors.no
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Møtekalender desember 2017
05:12 11:30

Mjøndalen Normisjon

06:12 20:00

Framnes Videregående skule

08:12 20:00

Haugesund misjonskirke, ungdomsmøte

10:12 11:00

Horten misjonskirke

10.12 11:00

Bedehuskirken på Bryne

10:12 18:00

Fakkeltog og gudstjeneste i Øystese kirke

10.12 11:00

Bedehuskirken på Bryne

16:12 17:30

Unge Kristine, Osterøy

17:12 11:00

Tønsberg misjonskirke

Nye bøker av Stig Magne Heitmann, faglig leder i Åpne Dører:

149,-

Boken

Derfor kan dere juble av glede

gir innføring i hva Bibelen sier om forfølgelse, hvilken plan den skjer på, og hvordan vi som kristne kan
møte den.

218,-

Konvertittene
«Jeg har møtt mennesker som har berørt meg med
sine historier. de kommer fra Afghanistan, Iran,
Somalia og Turkmeniastan. Felles for dem er at de
har møtt Jesus.»
Begge bøkene kan bestilles på norway@od.org eller
telefon 38 11 14 00

Bli med Åpne Dører på

Bønne- og oppmuntringstur til Egypt
18.-26. mars 2018
Pris: kr. 16 700.-

På denne turen får du en helt spesiell mulighet til å
møte og oppmuntre kristne i Egypt. Vi får høre om
deres kamp, smerte, glede og håp. I tillegg besøker vi
Egypts kjente turiststeder som Pyramidene, Egyptisk
museum, Grottekirken, Kongenes Dal i Luxor m.m

For mer informasjon og program:

ring: 40 54 58 15 eller epost: trondkjartanm@od.org
Se også vår hjemmeside: www.opendoors.no / reis

