UNGDOMMER FORANDRER VERDEN GJENNOM BØNN

Egypt

Høsten 2018

K jære deg,
Det gleder meg at dere viser interesse for å delta på årets
Shockwave! Jeg vil oppmuntre dere nå i forberedelsen av denne samlingen, til å spørre dere selv: Hva kan vi egentlig oppnå
gjennom Shockwave?
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Tusener av ungdommer over hele verden
kommer sammen for å be for forfulgte
kristne.
Hvorfor? Fordi vi som etterfølgere av
Jesus er en stor verdensvid familie,
og fordi vi ikke kan være likegyldige
når våre trossøsken har det vondt. Vårt
ønske er at så mange ungdomsarbeid som
mulig deltar på Shockwave. Vi utfordrer dere til å investere tid, energi
og kreativitet inn i en slik samling,
slik at det kan hjelpe ungdommene til
å identifisere seg med sine forfulgte
trossøsken. Vårt mål er at dette skal
være til oppmuntring, og utfordre.
La dere engasjere for det som våre
trossøsken i Egypt er opptatt av!

Hinweis: Impulsvideo von Eugen

DU KAN GJØRE EN
FORSKJELL!

Shockwave kan oversettes til «sjokkbølge». Hvor stor bølgen
blir, avhenger av det som starter bølgen. I Shockwave handler
det om titusener av ungdommers bønner for kristne i Egypt.
Bønner om at fiendens festningsverker der må falle.
Bildet på coveret av dette lederheftet er et sterkt og oppmuntrende tegn. Her ser vi 16-årige Marilyn i midten, sammen med
sine foreldre, etter at hun ble satt fri fra fangenskap. Hun ble,
som kristen jente i Egypt, kidnappet, og torturert i 92 dager. De
som bortførte henne ville tvinge henne til å konvertere til Islam,
slik at de kunne selge henne til en muslimsk mann. Kirkelederen
hennes var overlykkelig da hun ble satt fri: «Vi takker Gud for
at han har hørt bønnene til alle som ba for henne.» Også her i
Norge har hun vært i våre bønner.
Når vi sammen bruker den muligheten Gud har gitt oss, og ber
i Jesu navn med den autoriteten vi har som kristne, kan store
ting skje. Jesus sier i Matteus 18, vers 18: «Sannelig, jeg sier
dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,
og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Jeg er
overbevist om at vi senere kommer til å bli forbauset over hva
titusener «shockwavere» har klart å utrette i Jesu navn.

		Hilsen fra
		
		

Morten Askeland
Generalsekretær i Åpne Dører, Norge
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Forslag til rekkefølge
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EGYPTISKE MATOPPSKRIFTER

Gulasjruller & Koshari ~ SIDE 6–7
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Tema: «Frihet» ~ SIDE 8–11
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KRISTNE I EGYPT

Innledning og Film ~ SIDE 12–13
Bønn i fellesskap ~ SIDE 14–15

4 A K T I V I T E T E R
Oppmuntre kristne i Midtøsten ~ SIDE 16–17
Støtte til de egyptiske menighetene ~ SIDE 18

5

Videre engasjement ~ SIDE 19

4

«ONE WITH THEM» ~ SIDE 22–23

VIKTIG:
Lederheftet er bygget opp slik at det tar deg skritt for
skritt gjennom et forslag til et i opplegg.
(Dere er selvsagt fri til å legge opp deres Shockwavearrangement slik dere ønsker å ha det). De lyseblå
teksavsnittene som står nederst retter seg mot deg som er
leder, og avsnittene med anførselstegn inneholder informasjon som du kan meddele til «dine» ungdommer. På side 19
finner dere forslag til hvordan fortsette engasjementet
for forfulgte kristne etter at Shockwave er over.

ETTER SHOCKWAVE
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Shockwavefilmen kan lastes ned
fra: www.opendoors.no/shockwave.film

På hjemmesiden til Åpne Dører
finnes bønnekort som kan printes
og deles ut. Noen knyttes til
personer i filmen, og noen gjelder
forfulgte kristne generelt.
Se www.opendoors.no

EGYPTISKE

MATOPPSKRIFTER

Forberedelsene til disse matrettene trenger litt tid,
så vi foreslår at de som skal hjelpe til med å lage dem
møter ca. en time før samlingen starter. Om dere vil prøve
å lage begge rettene, foreslår vi at dere deler
inn i to grupper som har ansvar for hver sin rett.

GulasjRuller

SØTT BAKVERK
Ingredienser:
1 kopp vann
1 ½ kopp sukker
1 ss sitronsaft
3 ss honning
200 g nøtter (f. eks. valnøtter)
100 g rosiner
½ ts kanel
1 pakke ferdig filodeig
(kan kjøpes fryst i butikken)
smør/margarin

FREMGANGSMÅTE:
Lag sukkersirup:
1.	
Bland sukker og vann i en gryte. Kok blandingen
opp, og la den småkoke i 30 min

En typisk egyptisk
drikk som drikkes
til alle tider på
dagen, er svart te.
Den blir ofte
drukket sammen med
en kvist frisk mynte
og 2-3 teskjeer
sukker.

2. R
ør inn sitronsaften, og la blandingen kjøle
seg ned
3. Rør inn honningen
Forberedelse av fyllet:
1. Hakk nøttene i små biter
2.	
Bland nøtter, rosiner og kanel
Baking av rullene:
1.	
Skjær deigen opp i rektangler (ca. 7-12 cm)
2.	
Legg 3 deigstykker oppå hverandre (hvis paideigen er tynn. Dersom den er tykk, kan et lag
være nok). Legg deretter en toppet teskje med
fyllet oppå deigen, og form til en rull
3.	
Legg rullene ved siden av hverandre i en smurt
form (eller dekket av bakepapir), og pensle dem
med smeltet smør
4.	
Stek i 30-40 min på 175 °C på varmluft. Rullene
skal være gulbrune
5.	
Hell sirupen over de varme rullene (men pass på
at de fortsatt er sprøe utenpå).

Koshari

HOVEDRETT

Ingredienser (6 – 8 personer):
100 g suppenudler (tynne og korte)
250 g ris
olje til steking
¾ liter grønnsaksbuljong eller
kjøttbuljong
100 g brune linser
1 boks kikerter
100 g makaroni/rørspagetti
2 løk
2 hvitløksfedd
4 ss tomatpuré
2 bokser skrelte tomater
Spisskummen
Kardemomme
Salt og pepper
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FREMGANGSMÅTE:
1. Stek suppenudlene kort i oljen
2.	
Tilsett risen, og varm opp i 5 min under omrøring
3.	
Hell i varm buljong, vær forsiktig, kan koke
over. La småkoke i 20 min
4. Kok linsene, ca. 20 min
5.	
Hell av vannet fra boksen med kikertene, og
legg dem oppi sammen med linsene ved slutten av
koketiden
6.	
Kok makaronien/rørspagettien i vann tilsatt
salt, og hell ut vannet
7.	
Skjær løken i tynne ringer, og stek dem i ei
panne. Legg til side
8.	
Finhakk hvitløken og stek den i en gryte
9.	
Tilsett tomatpurèen i gryta
10.	Hell i de skrelte tomatene, og del dem fra
hverandre i gryta. Kok opp blandingen
11. K
rydre blandingen med spisskummen, kardemomme,
salt og pepper
12. B
land ris, nudler, makaroni/rørspagetti, linser
og kikerter. Bland deretter dette sammen med
tomatblandingen og den stekte løken
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BIBELSK

PERSPEKTIV

Det finnes to grupper kristne: Forfulgte og frie
– eller? Rent objektivt kan en slik inndeling
virke beskrivende, men handler ikke frihet om noe
dypere? På de neste sidene får du noen bibelske
perspektiv.
Vi anbefaler at dere i fellesskap, gjerne i
mindre grupper, reflekterer over hva frihet
virkelig betyr, før dere mer konkret ser på
situasjonen i Egypt. Tips: Bruk den ledige
plassen i margene til å skrive ned dine egne
tanker.

Frihet

Frihet er … Ja, hva er egentlig frihet? For en mobilkunde kan
det være å ha ubegrenset med fri data. For en motorsykkelfører
kan det være en endeløs landevei. For en 18-åring kan det være
å få lappen. For ei jente i Afghanistan er det muligheten til å gå
på skole, og for en kristen i Nord-Korea er det å få tak i en bibel.
Frihet. Det er mange som har kjempet for frihet. Frihet blir ofte
lovet bort. De fleste streber etter det, men de færreste oppnår
det, eller betegner seg selv som virkelig fri.
Hva er forskjellen på frihet og fangenskap? Er ytre omstendigheter den eneste pekepinnen på om man er fri eller ikke? Eller kan
man være fysisk fri og fortsatt fanget?

Del med hverandre hva frihet betyr for hver og en
av dere personlig.
Les sammen
Apostelgjerningene 16,16–40.

Markér i bibelteksten med forskjelliomge
farger der du ser kontrasten mell
frihet og fangenskap

Paulus og Silas bøyer seg for å gå den nedverdigende
veien til fengselet. Vokteren går foran dem med en fakkel.
De får enda mer vondt i ryggen når de må gå nedbøyd.
Det strømmer fortsatt blod fra sårene etter stokkeslagene.
Til slutt står de ved celledøren, helt innerst i det mørke
fengselet. Umiddelbart etter at de har kommet inn, blir de
dyttet ned på gulvet, og føttene blir tvunget inn i lenker.
Hvorfor har de havnet her? Hva har de gjort galt? Var det
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ikke en god gjerning å befri den besatte kvinnen? Hun var
riktignok en inntektskilde for andre. Men Jesu navn satte
henne fri. Dette var grunnen til at de nå satt i denne cellen.
Uskyldig innesperret, ingen måte å slippe fri på. Farvel
frihet!?

Reflekter over hvordan dere selv hadde opplevd
og reagert i en slik situasjon

Paulus og Silas handler annerledes enn man kunne forvente: Frem til midnatt lyder lovanger og bønner gjennom
håpløsheten i de tykke fengselsmurene. De andre fangene har aldri hørt lignende. Plutselig rister bakken, dørene
slår opp, og alle fangenes lenker faller av. Forskrekket
over at dørene er åpnet og fangene fri lenkene sine, vil
fangevokteren ta livet sitt. Han, som egentlig er fri, som
står med nøkkelen til frihet i sin hånd, ligger nå skjelvende foran fangene. Han spør: «Hva må jeg gjøre for å
bli frelst?» (v. 30). Paulus og Silas griper muligheten, og
deler det frie evangelium med ham, og senere, med alle i
fangevokterens hus. Samme natt blir alle døpt.

u

Frihet — uavhengig av
ytre omstendigheter
Pastor Mehdi Dibaj fra Iran sa etter sin løslatelse fra fangenskap: «Gud gav meg privilegiet å tilbringe ni år i fengsel
for hans navns skyld. Dette ble de beste årene i mitt liv,
fordi jeg fikk bruk for friheten i troen min. Jesus sier ‘Jeg
er med dere alle dager inntil verdens ende.’ Det er bedre
å være i fengsel sammen med Jesus, enn uten ham i et
palass. I Jesu nærhet blir selv et fengsel et paradis.»
Historien om Paulus og Silas, samt historien om Mehdi
og mange andre forfulgte kristne, viser at frihet ikke
avhenger av ytre omstendigheter. Nei, det avhenger av
personen Jesus Kristus. Jeg oppnår ikke frihet gjennom uavhengighet, men gjennom å være helt og fullt
avhengig av ham. Det egentlige stedet som bestemmer
hvor fri jeg føler meg, er i meg selv. Hvilket perspektiv har jeg? Ser jeg på omstendighetene, eller på hva
Jesus sier om oss?
>>>
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Hva er vi satt fri til?
Frihet er alltid knyttet til befrieren. Som norsk borger har
du flere friheter, men disse er knyttet til plikter og betingelser. Også friheten i Kristus er knyttet til et motsvar. Paulus
skriver det slik i Galaterbrevet:

«Dere, søsken, er kalt til frihet. La
bare ikke friheten bli et påskudd for
det som kjøtt og blod vil, men tjen
hverandre i kjærlighet.» GALATERNE 5,13

For oss betyr dette: Frihet i Kristus blir synlig gjennom kjærligheten til hverandre. Historien om Paulus og Silas viser
oss hvordan dette konkret kan se ut:

2 S
att fri, for å lede andre
mennesker til friheten i Kristus
Friheten som Paulus og Silas hadde i Kristus, førte til at
menneskene rundt dem også opplevde denne friheten – det
begynte med den besatte kvinnen, og fortsatte med fangevokteren og hans familie. Med hjelp fra Paulus og Silas møtte de Ham som setter fri.
Maria* som satt i fengsel i et kommunistisk land, forteller:
«Hele tiden jeg tilbrakte i fengsel følte jeg meg ikke alene.
Innenfor disse tykke murene som hindret all kontakt med
andre, opplevde jeg at ingen kunne hindre min kontakt med
Gud. Jeg merket også at Gud hadde hensikt med mitt fangenskap – å fortelle budskapet om friheten og forløsningen
i Jesus Kristus til mennesker som aldri hadde hørt om ham.
I løpet av et år tok 20 av de menneskene jeg møtte der imot
Jesus som sin frelser. Guds ord setter vår ånd fri, selv om vi
fysisk er i fengsel og lenker.»

1 
Satt fri, for å stå sammen med dem som er
i fangenskap
I Hebreerbrevet leser vi: «Husk på dem som sitter i fengsel,
som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem
som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.»
(Hebreerne 13,3). Mange av våre trossøsken opplever i dag
en lignende historie som den om Paulus og Silas. De er i
fangenskap fordi de følger Jesus. Likevel forteller de andre
mennesker om frihet han gir, og gjør gode gjerninger. Når vi
ber for dem og oppmuntrer dem, kan vi styrke dem i troen.
Og kanskje kan dere også oppmuntre andre, slik Paulus og
Silas rørte medfangene i Filippi med sin lovsang og bønn.

~ B
ruk din frihet til å
oppmuntre andre kristne.

~ B
ruk din frihet til å lede andre
mennesker til Jesus.

3 Satt fri, for å oppmuntre hverandre
I siste vers (v. 40), leser vi om hvordan Paulus og Silas
drar til Lydia når de blir satt fri, der møter de sine
kristne søsken, og oppmuntrer dem. De har nettopp
kommet ut av fengselet og har ledet et dusin mennesker til Jesus – er det ikke nå tid for å slappe av og lege
sine sår? Nei, de velger å gjøre noe helt annet. Oppmuntret av opplevelsen av gudsnærværet i fengselet,
gir de oppmuntringen videre til sine søsken.

~ B
ruk din frihet til å oppmuntre
andre kristne

Snakk sammen og del ideer om hvordan dere kan bruke
deres frihet i Kristus. Tips: Skriv ned hva dere
konkret kan gjøre i løpet av neste uke.

*Navn er endret
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Innføring
og
KRISTNE

I

EGYPT

Film

BEFOLKNING
95,2 mill.

HOVEDRELIGION
Islam

KRISTNE
9,5 mill.

PRESIDENT
Abd al-Fattah as-Sisi

Kairo

Nilen

Den følgende teksten gir en innføring til deg og din gruppe om
situasjonen for kristne i Egypt, før dere sammen ser filmen:

«Den kristne kirke i Egypt er en av de
eldste i verden. Tradisjonen hevder at de
første egyptiske menighetene ble grunnlagt av evangelisten Markus. Uansett
skjedde dette flere århundrer før islam
utbredte seg i Nord-Afrika. Siden da har
kristne i landet, der rundt 90 prosent av
befolkningen er muslimer, blitt diskriminert og undertrykt.
Siste årene har forfølgelse og vold mot
kristne økt. Informasjon fra kirker og
menigheter anslår at over hundre kristne
er drept siden desember 2016. I tillegg til
dette er mange enkeltpersoner forsøkt
myrdet. I februar 2017 offentliggjorde
IS en film der de sverget på å utrydde
de egyptiske kristne. De ekstremistiske
oppfatningene til islamistene brer seg i
samfunnet.
I filmen som dere nå skal se sammen,
får dere et innblikk i noen av de daglige
utfordringene våre søsken i Egypt står
overfor.
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Vis filmen om Egypt, som du
finner på www.opendoors.no/shockwave

Spørsmål til drøfting etter at dere
har sett filmen:

Hva gjorde inntrykk på deg?
Hva er ekstra viktig å legge fremfor Gud i bønn,
etter å ha sett filmen?

Mer informasjon om kristne i Egypt
finner du på vår nettside:

Marians far ble drept i et angrep på Peterskirken i Kairo 11.
desember 2016. Her døde han, med hodet på stengulvet.

www.opendoors.no/egypt
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Bønnestund
KRISTNE I EGYPT

Dette kan dere innlede bønnestunden med:

«Samtidig som vi tørker tårene våre, retter vi blikket mot
himmelen», skrev en egyptisk kristen rett etter angrepene
på to kirker palmesøndag 2017. La oss da gjøre det samme
som dem, og rette blikket mot Jesus. La oss be om hjelp til
våre søsken i Egypt, i tillit til at Han ser deres frykt og smerte, elsker dem og tar vare på dem.»

Ideer

til organisering
bønnestunden:

av

Det finnes flere måter å organisere bønnestunden
på – her har vi noen forslag til dere:

_ D
 el ut bønnekortene. Del dere opp i

små grupper (rundt 3-4 personer), og
be for det som står på kortene. Til slutt
kan hver person ta med seg et kort
hjem, for å be videre for dem som står
på kortet.

_ P
 rint bønnekortene i A-4 format

(fra PDF-ene på www.opendoors.
no/shockwave), og fordel dem på
bønnestasjoner i rommet. Du kan for
eksempel tape dem på vegger eller
bord. Legg post-it lapper og tape der,
slik at de som vil kan skrive ned sin
bønn for de som står på kortet og tape
det fast.

_ D
 el ut papir, limstifter og konvolutter.

Skriv ned inntrykk, tanker og følelser
om det dere har sett og hørt. Dere kan
på denne måten legge deres bønner
frem for Gud. Hver av dem som har
skrevet brev, kan legge det i en konvolutt, lime den igjen, og skrive navnet
sitt på. Lederne tar vare på brevene til
neste gang dere treffes, og gir dem tilbake til dem som har skrevet dem, slik
at de kan huske på og bli oppmuntret
til å fortsette å be for sine trossøsken.

_ L
 ag slides med bønneemnene (se

www.opendoors) til en presentasjon,
og vis bildene på en skjerm (bytt f.eks.
bilde hvert minutt).
Dere kan printe ut bønnekort fra
www.opendoors.no/shockwave

14   SHOCKWAVE

KRISTNE I EGYPT 15

Vi har laget forslag til oppmuntringsbudskap. Les gjerne
gjennom, og finn ut hva som er det beste å gjennomføre for
din gruppe. Før dere bestemmer dere kan dere be sammen om
at Jesus skal lede deres tanker, ord og gjerninger. Han vet
hva våre trossøsken i Midtøsten trenger mest nå.

Viktig:
_ G
 i en oppmuntring til kristne i Midtøsten! Vi er en

AKTIVITET

Å oppmuntre
krist ne i Midtøsten
Vær engasjert for våre trossøsken i Egypt!
Her får du informasjon som du kan dele med andre, som
del av en oppmuntringsaksjon:

«Kristne i Midt-Østen står daglig overfor store utfordringer. Mye av det de
er opptatt av, er det samme som for
oss: Skole, utdannelse, arbeid, søken
etter en partner å leve sammen med og
spørsmål om fremtiden. Men de møter
mange problemer som vi slipper. Våre
trossøsken blir diskriminert fordi de tror
på Jesus. Mange er redde for at kirken
skal bli angrepet når de går til gudstjeneste. Andre har mistet hus og eiendeler. Alle trenger daglig håp og mot for å
leve i disse utfordringene. De trenger å
stole helt og fullt på Jesus.

familie – gjør det personlig! Ta et bilde av dere
som gruppe eller lag en kort video, og skriv et par
setninger på engelsk. På denne måten kan dere
vise at dere bryr dere, og ønsker å støtte dem!

_ Finn oppmuntrende bibelvers, eller historier i Bibelen

som er spesielt viktige for dere. Flott om dere skriver
kort om noe dere har opplevd med Jesus.

_ S
 kriv navn, alder og land og hva dere gjør på.
_ I kke nevn Åpne Dører, og pass på at bilder/videoer

ikke inneholder henvisninger til Åpne Dører.
_ S
 iden alt som sendes inn blir oversatt til arabisk,

unngå tekst i videoen.

Åpne Dører laget en app der man kan
poste en oppmuntrende hilsen til forfulgte kristne. Mer enn 4300 personer
bruker denne appen. Flesteparten befinner seg i Egypt og Irak. Fra slutten av
2017 har også oppmuntringsbudskapet
spredd seg via en egen facebookside;
på denne måten kan over 50 000 mennesker nås med oppmuntringene våre.
Vil du være med å bruke denne muligheten til å oppmuntre våre trossøsken?
Du finner mer informasjon (også om tekniske detaljer)
på vår hjemmeside

www.opendoors.no/shockwave
– der dere laster opp oppmuntringen!
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AKTIVITET 17

ENGASJER DEG VED Å
DELE AV DET DU HAR

Videre engasjement
Forfulgte kristne trenger daglig våre bønner – ikke bare en gang i året under
Shockwavearrangementet. For å kunne be målrettet for dem, er det viktig å vite
hvilke vanskeligheter de møter og hvordan det går med dem. Derfor forteller
Åpne Dører regelmessig hvordan situasjonen er for kristne som blir undertrykt
og diskriminert for sin tro. Om dere ønsker det, så kan din bibelgruppe fortsette å
få informasjon og inspirasjon – og være med å støtte.

Marilyn og hennes foreldre

Støtte til de e gyptiske
menighetene
Vi kan støtte og hjelpe kristne i Egypt – selvsagt
i bønn, men også økonomisk. Hvis dere ønsker
å støtte dem, kan dere gjøre følgende:

Kristne jenter og unge kvinner i Egypt er
spesielt sårbare. Fordi de anses for å ha
lavere status i samfunnet enn menn, blir
ikke deres behov ivaretatt. Dermed står
de i fare for å bli kidnappet, bortført av
muslimske menn og tvunget til å konvertere til Islam. Mange av våre trossøstre
lever i stadig usikkerhet – både når det
gjelder ytre og indre omstendigheter.
Åpne Dører ønsker å støtte dem i møte
med det daglige presset. Derfor organiserer Åpne Dører, i samarbeid med egyptiske menigheter, seminarer som skal
hjelpe jenter og unge kvinner. Seminarene hjelper dem med å forstå sin situasjon, og de får praktiske tips til hvordan de
kan unngå å bli lurt, og beskytte seg selv.
Samtidig får de støtte og hjelp til et godt
18   SHOCKWAVE

og sunt selvbilde, selvfølelsen styrket, og
de blir oppmuntret til å finne en menighet
og å følge Jesus. Dersom dere ønsker
å hjelpe å arrangere slike seminar, kan
dere bidra med å dele av det dere har, og
gi en gave. Tusen takk til dere som gir!

Bruk kontonr: 3060 07 70000
Eller VIPPS «506999»
Merk gaven «Shockwave 2018»

Bestill vårt gratis blad
med bønnekalender
www.opendoors.no/blad

Følg oss på
Facebook:
www.facebook.com/opendoorsnorway/
eller
Instagram:
www.instagram.com/opendoorsnorway

Vi besøker forfulgte kristne regelmessig, for å personlig se og høre hvordan det går
med dem, og for å oppmuntre dem. Vi kommer gjerne til din menighet for å dele med
dere. Ta kontakt med norway@od.org, eller finn informasjon på vår hjemmeside:
www.opendoors.no
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FAKKELTOG 2018
O V E R

H E L E

L A N D E T

Vil du bliPÅ med
REISE
FOR Å OPPMUNTRE DIN
FORFULGTE FAMILIE?

TURER I 2018:
COLOMBIA
5. – 15. oktober 2018

ÅRETS TEMA:

Barn og unge i den
forfulgte kirken

EGYPT
23.nov – 1. desember 2018

Reis med Åpne Dører! Du
kan være Guds lys på noen
av de mørkeste stedene i
verden, ved å reise til land
hvor troen kan koste alt.
Møt våre brødre og søstre
ansikt til ansikt; be for dem,
be med dem, gråt med dem,
le med dem, bring bibler og
etterlengtet kristen litteratur.
La vår forfulgte familie få
merke at de ikke er glemt!

FORELØPIG LISTE OVER BYER OG DATOER:
Bergen: 29. okt. / Arendal: 30. okt. /
Stavanger: 1. nov / Kristiansand: 1. nov /
Ålesund 5. nov / Oslo: 12. nov /
Tønsberg: 18 nov. / Stokmarknes: 18.nov /

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN ENGASJERE DEG,
OG KANSKJE ARRANGERE EGET FAKKELTOG PÅ DITT HJEMSTED,
SE WWW.FAKKELTOG.NO

les mer på opendoors.no
og ta kontakt med oss på
reise@od.org

VIDERE

ENGASJEMENT

1 BLI MED!
Pastor Bernard Maukar
fra Indonesia tilbrakte tre måneder i
fengsel, fordi hans
menighet ikke hadde fått godkjenning
fra regjeringen. Åpne
Dørers medarbeidere
besøkte ham, og tok
med seg et «ONE WITH
THEM»-armbånd.

Med disse armbåndene kan dere tydelig
vise at dere står sammen med våre forfulgte trossøsken. Bestill armbåndene
på norway@od.org

2 BE!
Be regelmessig for forfulgte kristne!
Armbåndet er en god påminnelse om
å gjøre dette. Du kan finne aktuelle
bønneemner i vårt månedlige magasin og
på vår facebookside. Kanskje du ønsker
å starte en bønnegruppe?

3 GI!
I tillegg til bønn, trenger mange av våre
trossøsken økonomisk støtte. Mange
mister jobben sin på grunn av sin tro, vi
kan støtte dem. Åpne Dører gir bibeler til
de som ikke har. Mat og nødhjelp til de
som er drevet bort fra hjemmene sine.
De som har opplevd grusomheter som kidnapping, tortur, og sett noen av sine kjære
dø, kan få traumehjelp. Vi holder seminar
som styrker og oppmuntrer troen slik at
de kan stå seg gjennom vanskelighetene.
Del gjerne med dem av det du har – alle
monner drar!

4 DEL!
Har du sett de svarte armbåndene med skriften: «ONE WITH THEM»? Piggtråden
på armbåndet minner oss om at mange kristne blir undertrykt og ikke kan leve fritt
med sin tro. Armbåndene blir brukt av tusenvis av kristne i forskjellige land fordi vi
ønsker å vise at vi identifiserer oss med våre trossøsken, og at vi alle er en kropp
som en verdensvid familie av kristne. Og til og med kristne som er forfulgt selv (slik
som Pastor Bernhard Maukar), går med dette armbåndet! Selv om ikke dere er der
de er, kan dere i bibelgruppen være i forbindelse med dem som en del av bevegelsen «ONE WITH THEM»!

22   SHOCKWAVE

Fortell dine venner og de du har rundt
deg om hvordan kristne i andre land
lider for sin tro. Oppmuntre dine venner,
familie, skolekamerater, studiekamerater
eller arbeidskolleger til å stå sammen
med forfulgte kristne. Vær en budbringer
for dine trossøsken som er i nød!
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Hva gjør Åpne Dører?

Åpne Dører støtter kristne som forfølges for sin tro på Jesus. Vi arbeider over hele
verden, i over 70 land. Vi har holdt på i over 60 år. Vi samarbeid tett med lokale kristne. Det er de som vet hvor «skoen trykker» og hvor behovet er størst.

Åpne Dører:
•
•
•
•
•
•

Distribuerer bibler til steder der dette er vanskelig tilgjengelig
Gir nødhjelp; mat, medisiner, hygieniske artikler etc.
Trener ledere
Gir skolegang og utdannelse
Hjelper familier som er i vanskeligheter
Støtter og oppmuntrer kirken til å fortsette å leve ut sitt misjonskall til tross for
forfølgelse

Åpne Dører bygger en bro mellom den forfulgte kirken og kristne i Norge og andre
«frie land». Vi vil stå sammen med dem på alle mulige måter. Like viktig: vi trenger
deres vitnesbyrd som styrker vår tro.

Åpne Dører
Tangen 11 | 4608 Kristiansand
T 38 11 14 00
E norway@od.org
I www.opendoors.no

Kontonr: 3060 07 70000
VIPPS: «ÅPNE DØRER / 506999»
SMS: «ÅPNEbeløp» til 2160

