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Jesu

Leder

Å vise muslimer

kjærlighet

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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Vi lever i en tid da Jesus på en særskilt måte
åpenbarer seg for muslimer. De siste 15-20
årene har flere muslimer kommet til tro
på Ham, enn alle de foregående århundrer
helt fra islams begynnelse på 600-tallet.
Denne vekkelsen er ikke begrenset til noen
få utvalgte steder. Over hele verden kommer muslimer til tro på Jesus! Det skjer i
Nord-Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia, det
fjerne Østen og i Europa. Mange av disse
nyomvendte muslimene er frimodige; ja
endatil villige til å dø for Jesus.
Samtidig hører vi hvordan verden trues
av islamsk terrorisme. Den vestlige verden
er et uttalt mål, og det har medført store
endringer, blant annet for våre reisevaner.
Men kan det være at den virkelige historien om muslimer handler om noe annet?
Kan det være at den største begivenheten
i den muslimske verden akkurat nå
handler om Jesus – som på en særlig måte
åpenbarer seg for muslimer i drømmer og
syner. Det er nærliggende å tro at islamsk
terrorisme er Satans forsøk på å holde
evangeliets budskap borte fra muslimene.
Mørkets fyrste tror at han gjennom global
terror skal spre frykt for å gjøre oss redde
for muslimer; ja endatil få oss til å hate
dem, for å hindre kirken i nå dem med
evangeliet. Men det fungerer ikke! Nå har
Jesus entret scenen, og han åpner selv
muslimenes hjerter.

Om man skal sammenfatte den kristne tro
med ett eneste ord, så er det kjærlighet.
Jesu død på korset var den ultimate kjærlighetshandlingen. Han vasket disiplenes
skitne føtter med ordene: «Ved dette skal
alle forstå at dere er mine disipler: at dere
har kjærlighet til hverandre» (Joh 13,35)
I dag lengter mennesker etter å se den
kristne troen bli praktisert på samme
måte. Undersøkelser gjort blant troende
med muslimsk bakgrunn, viser at kjærligheten de har sett mellom troende, og
de kjærlighetshandlinger de selv har blitt
møtt med, har vært hovedårsaken til at de
har blitt etterfølgere av Jesus.
På samme tid er det i dag mange
muslimer som flykter fra sine hjemland
på grunn av krig og undertrykkelse.
Mange føler seg desillusjonert i forhold
til egen bakgrunn, og de ulike måtene
deres religion har kommet til uttrykk på.
Flere av disse muslimene finnes i dag i
vår umiddelbare nærhet. Gå ikke glipp av
muligheten til å vise dem Jesu kjærlighet
gjennom praktisk handling. De er dine
medmennesker! Benytt også muligheten
til å være med og be for den muslimske
verden under ramadan, bønne- og fastemåneden, som begynner 16. mai. Vær
en Guds medarbeider gjennom bønn og
handling, både lokalt og globalt.

Morten Askeland
Generalsekretær, Åpne Dører
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RAMADAN

		

– FEIRING OG FORFØLGELSE

Den 15. mai starter ramadan. Dette er
en tid som er spesiell og hellig for muslimer over hele verden – en tid for å
faste, men også for å feire. For kristne
i muslimske land betyr imidlertid fastemåneden noe helt annet. Det er en tid
med økt press og forfølgelse.
Muslimene feirer ramadan en gang i året. I 30
dager avstår de fra mat og drikke, røyk og seksuelt samliv. På dagtid faster de, mens det er
fest etter solnedgang. De gjør alt de kan for
å være gode muslimer, ettersom enhver
god gjerning under ramadan antas å telle
ekstra når Allah en dag avgjør deres
evige skjebne.
For mange kristne i muslimske land
og samfunn kan dagene under ramadan
være ekstra vanskelige. En kristen blogger fra Egypt forteller hvordan en helt
vanlig dag under ramadan er for egyptiske kristne. Han bruker seg selv som
eksempel, men opplevelsene hans er
imidlertid ikke unike for Egypt:
Under ramadan blir alle muslimer
mer konservative og mindre tolerante
overfor kristne. De daglige utfordringene til kristne under ramadan
er ikke nye, og kan variere fra område
til område. Det som går igjen, er den
strenge religiøse hengivenheten muslimene utviser.
Moskeenes høyttalere gjør nærværet av ramadan tydelig. Kristne menn
og kvinner merker ofte ondskapsfulle
blikk fra fastende muslimer. I går fortalte
en ung kvinne fra kirken min at hun opplevde det svært ubehagelig med alle de
stygge blikkene hun fikk på bussen.
En kristen mann på en offentlig buss
under ramadan ser muslimske menn og
kvinner som sitter og leser i Koranen. De
leser ofte høyt, spesielt når de kommer til
skriftsted som handler om kristne og jøder. En
religiøs muslim gjør dette for å blidgjøre Allah.
Den kristne mannen har ikke annet valg enn å
lytte underdanig til han kommer til stoppested sitt.
En kristen kvinne på motsatt side blir gransket av de andre reisende på bussen. Fordi hun
ikke bruker hijab, må hun stå på bussen, og hun
føler seg hjelpeløs mot alle de foraktelige blikkene. Vanligvis tilbyr menn kvinner å ta deres sitteplass, men denne høfligheten blir nektet den
kristne kvinnen.

Til slutt kommer begge frem til sine arbeidsplasser. De er allerede utslitte etter den tøffe starten på dagen, men de kan ikke flykte fra en ny
dag på kontoret med sine muslimske kolleger.
Mange av dem er sultne, tørste og ikke interessert i arbeidsplikter eller samtaler med mindre
de kan kritiserer den kristne tro. Når alt kommer
til alt er det å provosere og skremme de kristne
en god måte å komme seg gjennom en lang
arbeidsdag. Så kan muslimene endelig kan dra
hjem og forberede et måltid ved solnedgang.

«VI ER JESU AMBASSADØRER.
MUSLIMER TRENGER Å SE JESUS
GJENNOM MEG FØR DE KAN
KJENNE OG ELSKE HAM. DU ER
KANSKJE DEN ENESTE REPRESENTANTEN FOR JESUS DE NOEN
GANG KOMMER TIL Å MØTE.»
- Broder Andreas, grunnleggeren av Åpne Dører
Den siste uken av ramadan er vanligvis den vanskeligste. Muslimer som ikke har tatt fasten og bønnene
på alvor hittil, ønsker nå å få tak i de gjenværende
velsignelsene i måneden. Det betyr at mange muslimer blir enda strengere i sin praktisering av religiøse ritualer, noe som igjen fører til at de anti-kristne
holdningene blir sterkere. Å være en streng muslim
betyr for mange å vende seg mot kristne og minne
dem på deres vantro, eller til og med straffe dem.
Det er vanskelig, ja nesten umulig, å forstå
hvordan det å såre, angripe eller drepe mennesker kan være en måte å behage Gud på. Likevel er
det mange mennesker i verden som tenker slik.
Hjertet mitt slår ekstra den siste uken av
ramadan – ikke av frykt, men av dyp sorg. Når
jeg tenker på alle de menneskene i verden som
desperat søker å tilfredsstille Gud på sin egen
måte, blir hjertet mitt knust.
Derfor spør jeg dere, mine brødre og søstre
over hele verden: Vil dere stå sammen med meg i
bønn for våre kjære muslimske venner som ærlig
søker å tilfredsstille den allmektige Gud?

BE
•

Be om at muslimers øyne blir åpnet;
at sinnene deres blir opplyst og hjertene gjort myke av Guds kjærlighet.
Be om at de får møte Jesus, som er
Veien, Sannheten og Livet.

www.opendoors.no
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Å spre Jesu kjærlighet i

Midtøsten

Å vitne om Jesu kjærlighet blant muslimske naboer kan
være en ensom og farlig oppgave for kristne i Midtøsten.
Likevel, mange trosser farene for å gjøre Jesus kjent
gjennom ord og handling. De opplever at «Kristi kjærlighet tvinger dem.» (2. Kor. 5,14)
Jesus sa: «Elsk dine fiender og gjør godt mot dem som hater dere.»
Enkle ord, men de beskriver en utfordrende og guddommelig befaling. Hva om fienden overfaller og ydmyker noen fra kirken din, midt
på gaten?
Det var det som skjedde med en eldre koptisk kvinne i en liten by i
Egypt. Sønnen hennes hadde angivelig stukket av med en muslimsk
nabojente, og dermed brutt en islamsk lov som forbyr interreligiøse forbindelser. Siden de ikke kunne finne sønnen, tok den
muslimske folkemengden raseriet ut på hans gamle mor.
«Hvordan kan en hel generasjon av fantastiske muslimske ungdommer vokse opp og utvikle en slik aggressiv holdning mot kristne?» undret feltarbeider Marta*.
«Jeg måtte finne ut av dette. Mitt ønske var å gjøre dette
mørke stedet litt lysere.»
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Marta tok det modige skrittet å følge Jesu befaling, til
tross for ubehaget og risikoen.
Hun tok kontakt med lederne
i landsbyen og tilbød dem helserelatert undervisning. De tok
imot tilbudet.
Selv om Marta er oppvokst i
området, følte hun seg som
en fremmed da hun
ankom landsbyen.
«Det føltes som om
jeg hadde kommet til Afghanistan! Nesten
alle mennene
hadde langt
skjegg og var
kledd i islamske 'djalabias'
(lange, hvite
kjortler). De
fleste av kvinnene hadde tatt
på seg burka, som
dekket alt bortsett fra
øynene deres.»
Der volden starter
Som forventet kom det få
kvinner i starten. På tross
av tilhørernes tydelige forakt begynte hun
undervisningen. Første tema var barneoppdragelse. Marta kom
med egne eksempler,
hun var ærlig om personlige feil og hvordan
dette påvirket barna
hennes. Raskt oppdaget hun at temaet engasjerte.
«Alle hadde giftet
seg unge, og deres eneste
oppgave var å føde barn. Men
de gjorde det uten å vite noe
særlig om hvordan de kunne oppdra barna på en god måte,» forklarer
Marta.
Temaet fikk kvinnene til å dele fra sine
erfaringer, og Marta ble sjokkert over det de fortalte.

En kvinne sa at hun hadde ropt på sønnen sin,
men da han ikke hørte henne, kastet hun en
murstein på ham. Han ble skadet og måtte sy 15
sting i hodet. Hun angret ikke. En annen fortalte
hvordan jenter blir omskåret og en tredje fortalte
at mannen hennes slo henne.
«Jeg ble klar over den overveldende mengden vold i livene til innbyggerne i denne byen,
det gjaldt også barna. Er dette grunnen til at de
var så voldelige mot den eldre kristne kvinnen?
Det vil ikke overraske meg,» reflekterer Marta.
«Jeg er helt sikker på at dette mørke stedet trenger noen som kan tenne et lys som viser Jesu
kjærlighet.»
Marta fortsetter å nå ut til dem. «Jeg tror at
kirkens rolle er å være blant disse som aldri har
fått kjenne sann kjærlighet. Kristne må finne
steder der de kan påvirke samfunnet. Jeg har
funnet mitt sted i denne landsbyen. Det er vanskelig, men jeg stoler på Herren.»
Over hele den muslimske verden finnes det
kristne som Marta, som går i tro og som tåler
ubehag og risiko, for å spre Jesu kjærlighet. En
annen er Rashad* i Jordan.
Å spre Guds kjærlighet til alle Jordans hjørner
For Rashad startet det hele for nesten ti år siden
med en enkel bønn: «Herre, jeg har et hjerte for
muslimer. Kan du sende dem til meg?» Han var
en ung, evangelisk pastor i en av Jordans større
byer. Gud svarte nesten umiddelbart. Innen to
dager banket en muslim på døren hans. Han
hadde nylig begynt å følge Jesus, og han spurte
om Rashad ville bli med ham for å be med en
muslimsk venn. Muslimen gav livet sitt til Jesus,
og en ny tjeneste var født.
Like etter fant Rashad ut at Gud faktisk kalte
ham til å gjøre det motsatte av det han hadde
bedt om. «Jeg hørte en stemme som spurte:
'Hvorfor ønsker du at muslimer skal komme til
deg, til kirken din? Hvorfor går ikke du til dem?»
Senere har denne «stemmen» definert pastor
Rashads tjeneste. Nå reiser han rundt i hjemlandet sitt for å besøke landsbyer og avsidesliggende steder. Han deler Jesu kjærlighet over alt
hvor han går.
De fleste av disse stedene har aldri hørt evangeliet før. Under tre prosent av Jordans befolkning er kristne, og de fleste av disse holder til i
større byer. Det betyr at mange steder utenfor
byene mangler kristent nærvær.

www.opendoors.no
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Overrasket av Guds kjærlighet
Pastor Rashad er en av få lokale troende som
når ut i disse distriktene. I områder med mange
kristne, er de fleste kirkene stengt for søkende
eller troende med muslimsk bakgrunn. De
kristne er redde og det er ikke uten grunn.
Å nå ut til muslimer er ikke uten fare, selv
i et moderat kongedømme som Jordan. Ifølge
islamsk lov er det strengt forbudt å dele evangeliet med muslimer. Å konvertere fra islam til
kristen tro er offisielt ulovlig. Man ser også at
muslimske familier og klaner kan opptre voldelig når noen av 'deres egne' begynner å følge
Jesus.
Likevel fortsetter Rashad å vitne for disse
menneskene. «Det er en enorm tørst. Overalt
hvor vi går, spør folk etter bibler.»
En dag Rashad var på reise sammen med sin
kone, besøkte de en tildekket muslimsk kvinne
som hadde alvorlige problemer med å puste. De
ba i Jesu navn og salvet henne med olje. I samme
stund ble hun helbredet og kunne puste fritt.
«Folk i kvinnens lokalsamfunn undret seg
høylytt: 'Hvorfor gjør kristne dette? Hvorfor hjelper deres Gud oss?'»
Dagen etter kom kvinnen til dem. Hun var
helt klart interessert i evangeliet, men ønsket
ikke å forlate islam.
Rashad sa til kvinnen: «Mitt mål er ikke at du
skal skifte religion. Jeg ønsker bare at du skal bli
kjent med Jesus; at du skal får erfare Guds kjærlighet»
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Rashad ba sammen med henne. Deretter utbrøt
kvinnen, mens hun viste til sin islamske klesdrakt: «Vil Jesus ta imot meg slik som dette?»
«Ja, det vil Han,» svarte pastor Rashad. Da tok
kvinnen imot Jesus.

«JEG VIL IKKE AT DU SKAL
SKIFTE RELIGION.
JEG ØNSKER BARE AT DU
SKAL BLI KJENT MED JESUS»
- Pastor Rashad fra Jordan
Gud er deres trygghet
Gjennom pastor Rashad og andre som ham, finnes det nå over hele Jordan enkeltkristne med
muslimsk bakgrunn som tilber Jesus. Ofte gjør
de det i hemmelighet, og noen av dem går i husmenigheter som Rashad organiserer. Det kan
være farlig, siden det er vanskelig å holde noe
skjult for naboer i et sammensveiset samfunn.

En stund så en fundamentalistisk muslim ut til
å infiltrere Rashads kirke. Han oppførte seg som
en kristen, for å kunne spionere på det kristne
fellesskapet.
«Ja, det er risikabelt,» sier Rashad. «Men vi
rår ikke over vår egen trygghet. Vi både ber om,
og tror på Guds beskyttelse.»
Rashad har etablert et team av tidligere muslimer som nå følger Jesus. De hjelper ham i tjenesten med å nå ut til enda flere.
«I stedet for å vente på at folk skal møte opp
i kirken, oppmuntrer jeg dem til å gå ut, besøke
hjemmene og aktivt spre Guds lys.»
Det er derfor Rashad ikke organiserer kirkelige aktiviteter utenom de ukentlige gudstjenestene.
«Faren med å organisere kvinnegrupper,
bibelstudiegrupper og korøvelser er at de gir folk
ideen om at Jesu legeme møtes innenfor fire
vegger så ofte som de kan,» sier Rashad. «Men
Jesus kaller oss til å gå ut i verden og forkynne
evangeliet. Ja, det kan være utenfor vår komfortsone, men jeg tror at det er dette Gud ber oss om
i dag.»
*Navn og bilder er endret av sikkerhetshensyn.

BE
•

Be med takk til Gud, for Rashad,
Marta og teamene deres. Be om at
flere kristne må være villige til å nå ut
til muslimer. Be om at Jesu lys skal
fortsette å spre seg i den muslimske
verden.

•

Be om Guds beskyttelse over de nye
kristne konvertittene og de som tjener
blant muslimene. Be om at Gud må gi
dem kraft til å leve under forfølgelsen.

www.opendoors.no
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«Jeg tror at det er kirkens rolle
å være blant dem som aldri har
opplevd og smakt sann kjærlighet. Kristne må være der de kan
ha innflytelse på samfunnet.
Jeg har funnet mitt sted.»
- Marta, en kristen kvinne som
tjener muslimer i Egypt.

STØTT KRISTNE
I MUSLIMSKE LAND
BANKOVERFØRING: 3060 07 70000

Skriv 'Der behovet er størst' i kommentarfeltet. For skattefradrag, skriv også personnummer

GI ONLINE PÅ: WWW.OPENDOORS.NO

Støtt Åpne Dørers verdensvide arbeid for forfulgte kristne

VIPPS: ÅPNE DØRER/10842

30 dager i bønn
for verdens muslimer

Kristne rundt om i hele verden ber for den muslimske
verden under Ramadan, som i år begynner 16. 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 kan bestille gratis hefter for deg og dine
venner ved å sende en epost til norway@od.org
eller ved å ringe 38 11 14 00
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SKRIV TIL ZITA
FRA KAMERUN

Ung og forfulgt av sine slektninger
- fordi hun valgte Jesus.
Zita er bare 15 år gammel. Hun ble født med muslimsk far og kristen mor. Faren hennes ga etter for
presset fra sin muslimske familie. Han ga Zitas
mor et ultimatum: Enten måtte hun konvertere eller
så ville barnet bli sendt til hans familie for å få en
muslimsk oppdragelse.
Zitas mor nektet, men da jenta hennes bare var åtte
måneder gammel, tapte hun kampen. Zita ble sendt
til muslimske slektninger, og samme måned døde
moren, muligens av stressrelatert sykdom.
Et år senere døde også faren brått og uventet. Fra da
av ble Zita sendt fram og tilbake mellom muslimske
og kristne slektninger. Da hun 12 år gammel bekjente
sin tro på Jesus, førte det til alvorlig forfølgelse.
For tiden er Zita i varetekt hos en kristen familie. Vil
du sende et oppmuntrende kort til Zita?

Slik du gjør:

• 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.

Sendes til:

Åpne Dører, Tangen 11 4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00 - E-post: norway@od.org

Skrivekampanjen avsluttes 30. juni 2018

SE MERE PÅ WWW.OPENDOORS.NO
www.opendoors.no
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WORLD WATCH

"

Jeg savner desperat kona og barna mine.
Likevel tror jeg det er sant at det å lide for Jesus
er en ære.

NYHETER
NIGERIA: 104 jenter løslatt – kristen jente fremdeles i fangenskap
19. februar bortførte den militante jihadist-gruppen Boko
Haram 110 jenter i Yobe, nordøst
i Nigeria. De studerte ved
regjeringens jenteskole og tekniske høyskole i Dapchi. Fem
av jentene er rapportert døde i
løpet av måneden de var i fangenskap. 21. mars overrasket
kidnapperne med å løslate 104
av jentene. Straks etter løslatelsen ble jentene fløyet til hovedstaden Abuja for medisinske
og sikkerhetsmessige undersøkelser. Her fikk de også møte
president Muhammadu Buhari.
25.mars ble de løslatte skolejentene sendt tilbake til foreldrene sine.
I mellomtiden har det blitt
stilt spørsmål ved hvorfor Leah
Sharibu (15) fremdeles er i fangenskap. Hun var den eneste

kristne blant de bortførte, og
var ikke en del av megleravtalen regjeringen gjorde for å
sikre løslatelsen. Foreldrene
fikk høre at de militante ikke
ønsket å la henne dra fordi hun
nektet å frasi seg sin kristne
tro.
The Christian Lawyers
Fellowship of Nigeria, en samling kristne advokater, har
utfordret regjeringen «til å leve
opp til regjeringens ansvar og
opprettholde prinsippene i den
nigerianske grunnloven».
«Alle borgere har rett til å bli
beskyttet uten hensyn til kjønn,
kultur eller religiøs tro,» sier
gruppen. De ber Buhari «sikre at
Leah Sharibu straks blir løslatt
... og at de gjenværende Chibok-jentene også befris»

ERITREA: Nygifte blant 32 kristne som ble arrestert
I løpet av mars 2018 arresterte
politiet 32 kristne i hovedstaden Asmara. Mellom disse
var et nygift ektepar og ti av
gjestene deres. Videre ble
ytterligere 20 arrestert søndag
25. mars, og alle disse sitter
fremdeles i varetekt.
I følge World Watch Monitor, Åpne Dørers nyhetsbyrå,
ble de nygifte og gjestene
deres arrestert i parets hjem
5. mars. Lokale sikkerhetstjenestemenn tvang seg inn
i huset, der de nygifte og
12
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gjestene var samlet til en
kaffe-seremoni. Dette er en
tradisjonsrik samling for å
ønske bruden velkommen.
Etter to dager løslot myndighetene åtte fra gruppen.
Dette som følge av at de hadde
gyldige
reisedokumenter,
med tillatelse til å reise rundt
i Eritrea. De nygifte og de to
resterende gjestene ble flyttet
til Adi Abeito fengselet nord for
Asmara. Det nygifte paret ble
adskilt etter arrestasjonen, og
World Watch Monitor melder

at bruden ble løslatt 27. mars.
Eritrea er nummer seks på
Åpne Dørers forfølgelsesliste
(WWL 2018). Denne listen
viser de 50 landene der det
er vanskeligst å leve som
kristen. Eritreas menneskerettighets-dokumenter ble nylig
fordømt av FN's Menneskerettighetsråd. En overvåkningsgruppe for FN, United Nation
Watch, rapporterer at tusenvis
av kristne blir arrestert fordi de
nektes religionsfrihet i Eritrea.

World Watch Nyheter

"

TYRKIA: Amerikansk pastor kan få fengsel på livstid
Pastor Andrew Brunson ble
arrestert i oktober 2016, uten
mulighet for kausjon. Han ble
anklaget for å være medlem
av og engasjert i den islamske bevegelsen, ledet av den
tyrkiske geistlige Fethullah
Gülen. Gülen er anklaget for å
ha iscenesatt det mislykkede
kuppforsøket i juli 2016, da de
forsøkte å velte den tyrkiske
regjeringen. I dag lever Gülen i
selvvalgt eksil.
13. mars krevde tyrkiske
anklagere livstidsdom for
Pastor Brunson. Anklagen ble
presentert for Izmirs' 2. strafferett i begynnelsen av april.
Ifølge
«halv-offisielle»
Anadolu Ajansi har den formelle anklagen flere siktelser.
Pastoren blir anklaget for å ha
etablert kontakt med det kriminaliserte Kurdistan Workers
Parti (PKK). Han er også siktet
for spionasje, med det formål å
skaffe informasjon til politisk
og militært bruk.
Hvis retten tar anklagen til
følge, forventer man formelle
rettsprosedyrer mot Brunson.
Til dags dato har verken
Brunson eller advokaten hans
fått tilgang til den juridiske
etterforskningen som er ledet
av tyrkiske myndigheter.
I mars appellerte Bunsons
datter, Jacqueline, til FN's Menneskerettighetsråd (UNHRC) i
Geneve.
«Anklagene mot min far er
absurde,» sa Jacqueline i en
video fra The American Center

for Law and Justice (ACIJ). Hun
påpekte at hun er oppvokst i
Tyrkia, og la til: «Familien min
elsker og respekterer tyrkere,
og min far har vært trofast i tjenesten for dem i to tiår.»
Jacqueline fikk tillatelse
til å besøke faren i Izmir fengsel i august i fjor. Hun fortalte
UNHRC-forsamlingen hvor
hardt det var å se ham så nedbrutt, så tynn, så desperat. Så
leste hun opp en notis som

Brunson hadde skrevet bare en
uke tidligere:
«La det være klart: Jeg sitter ikke i fengsel for noe galt
jeg har gjort, men for den jeg er
– en kristen pastor. Jeg savner
desperat kona og barna mine.
Likevel tror jeg det er sant at det
å lide for Jesus er en ære. Det
er mange som har gjort det før
meg. Min dypeste takk til alle
rundt i verden som står med
meg og ber for meg.»

Foto: World Witness

www.opendoors.no
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Hjemmefronten

–en berikelse
Åpne Dører

for kristenliv og forsamling

«Åpne Dører har gitt meg perspektiv på
eget kristenliv, og styrket bønnelivet.
Gjennom bladet har jeg møtt vitnesbyrdene til forfulgte søsken, og det har
skapt en lyst i meg til å følge med og
engasjere meg. Det har utfordret meg,
mer eller mindre behagelig. Jeg har fått
kjenne både på smerten og gleden når
jeg leser vitnesbyrdene», sier Helge fra
verandaen på Emblem, hvor vi nyter
utsikten mot Sunnmørsalpene som ligger badet i sol.
Helge er en aktiv mann; som gjerne bestiger fjelltoppene både med og uten ski. Han trives med å
løfte blikket oppover; ikke bare mot fjelltoppene,
men enda høyere!
«Alle kristne er kalt til å be, selv om ikke alle
har fått en spesiell gave til det. For min egen del
er jeg ikke noe typisk ‘bønnemenneske’», sier
Helge. «Men de siste årene har jeg oppdaget bønnen på en ny måte. Ofte har vi lett for å fokusere
på vår egen lille verden i bønnene våre. Men bønnens perspektiv er så mye større. De tre retningene i bønnen – oppover, utover og innover – kan
hjelpe oss til å løfte blikket, opp til Ham vi ber til,
og utover til de mange som trenger vår forbønn,
slik våre forfulgte søsken ber oss om. Så skal vi
også få legge fram for Gud det vi bærer med oss i
vårt indre. Vi trenger alle perspektivene.»
Bredt engasjement
Helge hører hjemme på Emblem bedehus, og i
forsamlingen har han flere engasjement: I Gullivergjengen møtes familier til middag og samling
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for de minste barna
annenhver mandag.
Helge var tidligere
Søndagsskolekonsulent på Sunnmøre, og
holder fortsatt på visjonen om «å gi Jesus til
barna». En gang i måneden samles en gjeng
til «Kara-Quiz», et lavterskeltilbud som samler flere
på bedehuset. «Så har vi vårt
ukentlige ‘høyterskeltilbud’,»
sier Helge, med et lite glimt i øyet.
Da tenker han på bønnemøtene hver
torsdag. «Jeg tror det er noe med bønn som
mange av oss kristne ikke har oppdaget. Ofte er
det slik at vi har gjort alt og prøvd alt, bortsett
fra å be. Vi vet hvor viktig det er, men bruker vi
bønnens vei? Vi har noe å lære av våre forfulgte
søsken og deres bønneliv. De stoler på bønnens
kraft! Og de ber oss først og fremst om å be for
dem.»
Helge synes det er spesielt å høre vitnesbyrdene om en opplevelse av Guds nærvær, midt
i trengsel og forfølgelse. Så kan vi lure på om
vi mislykkes med våre bønner når forfølgelsen
ikke stopper? «Forfølgelsen vil følge de kristne.
Mye tyder på at det blir vanskeligere for oss
kristne i Vesten fremover. Frimodigheten vår
blir satt på prøve. Men Gud er nær også i våre
liv! Forfulgtes vitnesbyrd kan hjelpe oss til å la
troen bli selve livet, og forberede oss på det som
måtte komme», sier Helge, som brenner for at

livet med Jesus må bli mer enn en hobby.
Emblem bedehusforsamling har tre misjonsprosjekt, og et av disse er Åpne Dører. «Vi lever
i en individualistisk kultur, og trenger å hjelpe
hverandre til å rette blikket utover. Vi er en del
av en stor universell kirke; noe som både gir oss
gleder, forbilder, læring – og positive forpliktelser. Bibelen sier at vi har et
spesielt ansvar for å gjøre godt
mot dem som er vår familie
i troen. Gjennom samarbeidet med Åpne Dører
får vi gjøre godt mot
kristne brødre og
søstre, både gjenHelge Åkernes (48),
nom våre gaver
gift med Aud, far til
og bønner. Det er
Markus (22), Elise
en berikelse for
(19) og Maria (17),
vår forsamling»,
jobber i Bolig Prosjekt
sier Helge med
Ålesund A/S
overbevisning.
I april hadde
de gleden av å
få besøk av Ole
Lilleheim. Han
har hatt kontakt
med forsamlingen gjennom flere
år, og i juni reiser

han til Nederland sammen med ungdomskoret
Respons fra Emblem. Helge slår også følge, sammen med kona Aud, som er en av flere voksenledere i Respons. I forkant av turen er Helge med i
en prosjektgruppe som jobber med å få på plass
det økonomiske. De har et stort lotteri på gang;
med både kreative og flotte gevinster. De håper
resultatet kommer opp i et sekssifret beløp, og
ønsker at 10 % av inntektene går til Åpne Dørers
arbeid. Lørdag, 26.mai arrangeres historiens første Sunnmørsmesterskap i straffespark. Helge er
initiativtaker, og Emblem IL stiller Ebbemyra stadion gratis til disposisjon. Og hvem vet, kanskje
dukker det opp en kjent fotballspiller med en god
skuddfot? Respons vil iallfall glede med sang og
nystekte vafler; og vinnerlaget får både heder
og ære, samt pokal. «Vi håper på 32 lag; og med
en kontingent på 1000 kr skulle det bli et fint tilskudd til innsamlingen», sier en engasjert Helge.
Målet er at turen til Nederland blir mer enn
en ‘happening’. «Vi ønsker at også ungdommene
skal få et hjerte for forfulgte søsken. Vi håper at
en tur tilbake til Åpne Dørers ‘røtter’ vil inspirere og føre til et engasjement som varer. I vår
egoistiske tid er det viktig å utvide perspektivet til de unge, og det kan oppleves befriende at
ikke alt ‘handler om meg’. Her har våre forfulgte
søsken noe å lære både oss og våre ungdommer»,
avslutter Helge Åkernes.

Stå sammen
med din forfulgte
familie
Bli en

PARTNERMENIGHET

Kontakt
norway@od.org
www.opendoors.no
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Møtekalender mai 2018
01/05 11:00

Formiddagstreff, Hoelsmoen, Rennebu

01/05 12:00

Ytre Enebakk, NLM

04/05 11:00

Formiddagstreff, Vestnes bedehus

06/05 11:00

Søndagsringen, Misjonssalen Ålesund

06/05 11:00

Steinsdalen bedehus, Norheimsund

06/05 17:00

Menigheten Doxa i Tønsberg

06/05 19:00

Søfteland bedehus

06/05 11:00

Steinsdalen bedehus, Norheimsund

08/05 19:00

Hjellvik bedehus

21/05 17:30

Moflata Misjonskirke

24/05 19:00

Hordvik bedehus

27/03 11:00

Frekhaug Indremisjon

27/05 11:00

Seim bedehus, Lindås

27/05 11.00

Geilo Frikirke

27/05 11:00

Credokirken Heimdal

27/05 17:00

Thomasmesse, Zion helse og velferdssenter, Trondheim

27/05 19:30

Sandhåland bedehus

27/05 11:00

Seim bedehus, Lindås

31/05 20:00

Stranda bedehus

8
1
0
2
t
g
l
Forfu
GJEST FRA PAKISTAN

Bergen 14. - 16. sept 2018

SETT AV HELGEN!
En inspirerende møteplass for
alle som er engasjert for forfulgte
kristne. Det blir et variert og
spennende program med
seminarer, internasjonale og
nasjonale gjester.

