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«For Herrens øyne farer over

På bønnens vinger…

hele jorden, så han kan styrke
dem som helhjertet holder seg
til ham»

Som barn hører og godtar vi ofte ord og
uttrykk uten å vite hva de helt betyr. Slik
er det for meg med uttrykket «på bønnens
vinger». Det har vært i livet mitt siden jeg
var liten, men jeg har aldri reflektert over
hva som egentlig ligger i det: å bære noen
på bønnens vinger. Det er å løfte dem opp
til Gud, uten de begrensningene som finnes
her på jorden, fysisk eller psykisk. Det kan
være en fastlåst relasjon, en stor sorg, sykdom eller konkret innenfor murene i en
konsentrasjonsleir, i Nord-Korea. Landet
som er tema for dette bladet.

Illustrasjonsfoto

– 2.Krøn 16,9a –

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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En gang i året forsøker vi å gi litt innblikk i
hvordan våre søsken har det i dette landet,
som stadig ligger øverst på World Watch List.
På grunn av digital sporing må vi være svært
forsiktige når vi omtaler vår forfulgte nordkoreanske familie og hvordan vi støtter dem.
Men vi kan si så mye at når det gjelder praktisk hjelp, så går det gjennom våre dyktige og
modige kinesiske partnere.
En trofast mann som har vært med i Åpne
Dørers arbeid i mange år, var med på en bønnetur til Nord-Korea. Der møtte han et menneske som han aldri klarte å glemme. De snakket
ikke sammen, men de fikk øyekontakt i det de
passerte hverandre på torget i hovedstaden.
Man trenger ikke alltid ord for å få «møtes».
Han opplevde at Gud la denne mannen på hjertet hans, og har i etterkant bedt for ham hver

dag gjennom flere år.
En annen av våre støttespillere har i løpet av
et års tid bedt regelmessig for en fengslet pastor
i Nord-Korea, uten å vite hvordan det har gått
for ham. Det er vanskelig å få tak i informasjon, og dersom vi får vite noe, må det behandles
med største forsiktighet for å beskytte de involverte. Men jeg tror at vi en gang skal få svar,
og få møtes ansikt til ansikt med våre søsken
som vi har bedt for. Det blir en herlig dag!
Vi får rapporter fra kristne som tidligere
har sittet i fengsel, blant annet i Nord-Korea, at
de ofte opplever at de er båret av bønn. De forteller at de har kjent at noen, et eller annet sted
i verden, har bedt for dem, og det har styrket
dem og gitt nytt mot. En kvinne som satt i en
iskald fengselscelle opplevde hvordan det kom
en varm vind inn i cellen og varmet henne, samtidig som hun kjente at hun ble trøstet. Senere
fikk hun vite at en bønnegruppe var samlet for
å be for henne denne spesielle natten. Det er
bare en av mange konkrete tilbakemeldinger.
Våre søsken oppfordrer oss inderlig: Dere må
aldri slutte å be for oss!
Min oppmuntring til deg er: La oss løfte
våre søsken i Nord-Korea på bønnens
vinger. Når du leser dette bladet, vær i bønn
til Gud, som er alles Far, om at han må legge på
ditt hjerte hva DU skal be om. Om du vil, kan
du la deg inspirere av bønneemnene på s 9.

«For Herrens øyne farer
over hele jorden, så han kan
styrke dem som helhjertet
holder seg til ham»
2.Krøn 16,9a

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører
Åpne Dører Norge
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Nord-Korea:

Det farligste landet
for kristne

Timothy Cho*, en nordkoreansk flyktning,
forteller om hvordan kulten rundt de nordkoreanske lederne har ført til ekstrem
forfølgelse av kristne i Nord-Korea.
Jeg ble født i Nord-Korea på slutten av
1980-tallet. Landet var sterkt kontrollert av
personkulten knyttet til landets ledere, Kimfamilien. Som enhver borger i Nord-Korea så
jeg på Kim-familien som guder. Helt fra barnehagealder ba jeg foreldrene mine ta meg med
til Kims-statuer hvor jeg gråt dersom jeg fant
et eneste støvkorn på dem. Det anslås å være
30 000-50 000 monumenter bygget for å hedre Kim-familien i Nord-Korea. Da Kim Il-sung,
bestefar til nåværende leder Kim Jong-un, døde
7. juli 1994, gråt jeg hele dagen. Jeg trodde han
var min bestefar, og gud for alle nordkoreanske
borgere.
Ideen om å se på dem som guder, har gradvis avtatt siden 1990-tallet. Det gjelder spesielt
for oss, som er tredje-generasjon. I barnehagen
fikk vi gratis lunsj, og før vi spiste takket vi
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familien Kim. Vi trodde de var guder, og at de
ville sørge for mat og ta vare på oss så lenge vi
levde.
Dette endret seg første året på barneskolen.
Vi opplevde hvordan flere av klassekameratene
våre ikke kom på skolen fordi de ikke hadde
mat. De spiste giftige planter i desperasjon etter
næring. Vi begynte å samle brød, ris og poteter
til de sultne klassekameratene våre.
Men
dette
var
bare
begynnelsen.
Situasjonen gikk fra vondt til verre, og til
slutt fant jeg meg selv boende på gaten uten
mat. Dersom Kim-familien var guder, hvordan
kunne de da la oss sulte i hjel? Nordkoreanske
millennials, den såkalte ‘markedsgenerasjonen’,
ser at det ikke er Kim-familien som hjelper dem
å overleve - det er det svarte markedet.
Kristendommen er forræderi
Selv om det er stor forskjell på det nordkoreanere blir opplært til å tro, og den reelle virkeligheten, forventes det at de tror på
Kims absolutte autoritet. Det er ikke rom for

NORD-KOREA
Plassering på World Watch List 2020: 1
Leder: Kim Jong-un
Innbyggertall: 25,7 millioner
Kristne: 300.000
Hovedreligion: Ateisme / Juche
Myndigheter: Kommunistisk diktatur
Region: Asia

kristendommen eller noen annen trosretning
som lærer om en høyere makt enn Kims.
Flere prinsipper fra Bibelen legges til Kims
lære. De har for eksempel ‘Ti prinsipper for å
etablere partiets unike ideologisystem’, med en
tilsvarende struktur som de ‘ti bud’ i Bibelen. Å
hevde at dette kommer fra kristendommen og
ikke fra Kims, blir sett på som forræderi.
I 2004 reiste jeg hjem til Nord-Korea, etter
en periode i Kina. Jeg var jeg blant dem som
ble spurt av politiet om vi hadde gått i kirken.
Han som stod ved siden av meg, nektet for å
ha deltatt på gudstjenester. Da politimannen
nærmet seg, ble han redd. Han endte opp med å
fortelle dem hvilken kirke han gikk til og hvor
mange som pleide å delta på gudstjenestene. De
slo ham til blodet rant fra hodet. Vi andre ble
stående og skjelve av frykt.
Hvorfor ville politimennene vite dette? De
kunne vel ganske enkelt ha satt oss i fangeleir
og latt oss dø? De demonstrerte Nord-Koreas
forakt mot kristendommen.

Neste spørsmål fra politimannen
lød: ‘Hvor er din gud? Hvis han er
her, hvorfor reddet han deg ikke
da jeg slo deg? Vår kjære leder
er din gud. Han er Nord-Koreas
leder og gud. ´
Kristen tro og praksis blir sett på som en
trussel mot personkulten rundt Kims-familien.
Jeg er ikke den eneste som har sett hvor
desperat det nordkoreanske regimet er for å
utrydde kristendommen. I Storbritannia møtte
jeg en annen nordkoreansk flyktning. Hun
fortalte: «Da vi rømte fra Nord-Korea til Kina,
hjalp kristne misjonærer oss. En dag vi var på
gudstjeneste, kom plutselig det kinesiske politiet. Jeg klarte å rømme sammen med sønnen
og barnebarnet mitt, mens datteren min ble
arrestert like foran øynene på sin to år gamle
datter. Hun ble sendt tilbake til Nord-Korea, og
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på grunn av sin kristne tro ble hun fraktet til en
fangeleir. Vi har ikke hørt noe fra henne siden.
Barnebarna mine husker knapt morens ansikt.»

«Det nordkoreanske regimet går
ikke på kompromiss med kristendommen og kristne; de blir
arrestert og drept.»
Kristendommen blir ikke bare sett på som
en rival til personkulten rundt Kim-familien,
men også oppfattet som en ‘trussel mot rikets
sikkerhet’. Regimet hevder at USA bruker kristendommen som et våpen for å ødelegge deres
sosialistiske nasjon.
Storbritannias utenrikssekretær hadde
nylig en uavhengig gjennomgang, til støtte for
forfulgte kristne. Han uttalte: «Staten knytter
kristen tro opp mot Vesten; særlig USA, og mener at kristendommen truer rikets sikkerhet.»

nordkoreanere lever i lukkede landsbyer, interneringssentre, fengsler og arbeidsleire – det
er én prosent av befolkningen. Blant dem er
50.000-70.000 kristne.
Kristne i Nord-Korea har tre alternativer:
Flykte til et annet land, hvor en kan være
åpen om sin tro. Reisen er både ulovlig og
farlig, og det kan hende du ikke lykkes.

•
•
•

Bli i Nord-Korea og frasi seg troen.
Bli værende i Nord-Korea og holde troen
hemmelig. Daglig leve med vissheten om at
dersom du avsløres, blir du fengslet, torturert og trolig drept.

Det amerikanske utenriksdepartementet, Aid
to the Church in Need og Christian Solidarity
Worldwide har alle bekreftet det Åpne Dører
har sagt siden 2002; at Nord-Korea er det
farligste stedet i verden å være kristen.
Evangeliet er ‘de gode nyhetene’ om lyset
som overvinner mørket. Midt i alt ser vi at
Guds rike går frem i det mest undertrykkende
regimet i verden. Vi må ikke slutte å be og gi
praktisk hjelp til Nord-Koreas hemmelige troende. Vi kan sende mat og medisiner for å gi fysisk styrke, og vi kan be om åndelig styrke for
våre nordkoreanske søsken. Og bønnene våre
må fortsette til murene av forfølgelse faller.

Forfølgelse av kristne
Forfølgelse av kristne i Nord-Korea er ikke
noe nytt. Den har funnet sted siden starten
av Nord-Koreas moderne historie, med delingen av Korea ved slutten av andre verdenskrig.
Kims etablerte raskt en juridisk struktur som
nektet ytringsfrihet og religiøs tro, og som
rettferdiggjorde straff som tortur, henrettelse,
slaveri, tvangs-bortføring og sult.
Slik er det fortsatt. Rundt 250 000 *Navn endret av sikkerhetsgrunner

FEM GRUNNER TIL AT NORD-KOREA HAR VERDENS MEST
UNDERTRYKKENDE REGIME FOR KRISTNE

•
•
•
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Familiehemmeligheten
som kunne få alle drept
Sang-Hwa ble opplært til å forråde
familien. Men da hun fant foreldrenes
bortgjemte bibel, valgte hun å starte
sin egen farlige trosreise. Hun oppdaget den hemmelige kirken – et undergrunnsnettverk som overlever ved
hjelp fra kristne utenfor Nord-Korea.

Staten kontrollerer alt – også hva du har lov til å tenke.
Dersom du ikke er enig med staten, blir du sendt til en arbeidsleir.
Borgerne deles inn i tre klasser: «kjernen», «de vaklende» og «de fiendtlige». Kristne
plasseres automatisk blant «de fiendtlige», som er nederst på rangstigen i samfunnet.

•

Folk blir opplært i å spionere på sin nærmeste familie og venner. Nordkoreanske kristne
sier: «Når tre mennesker samles, er én av dem en spion.»

•

Spioner blir sendt ut av landet for å kidnappe eller drepe alle som jobber med nordkoreanske flyktninger, spesielt kristne på flukt.
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«Nå er vi alle døde.» Kim Sang-Hwa lot boken
falle til gulvet. Hun hadde funnet den ved en
tilfeldighet mens foreldrene var ute. Den var
ulik alt annet hun hadde sett tidligere, og hun
syntes språket var fasinerende. Helt til hun
skjønte hva det betydde.
Sang-Hwa forteller: «Jeg leste første setningen; ‘I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden’
og begynte å skjelve over hele kroppen. Jeg var
livredd.»

I flere uker bar hun på hemmeligheten. Til
slutt valgte Sang-Hwa å gå til pappa og fortelle
om boka hun hadde funnet. Endelig var tiden
inne for at far kunne dele evangeliet med datteren sin. Sang-Hwa visste ikke at han i fem
år hadde bedt om en mulighet til å gi henne
Guds ord. I barndommen hadde det ikke vært
noen bordbønn før maten, ingen aftenbønn
ved sengen og ingen søndagsskole. Sang-Hwa
vokste opp i en kristen familie uten å vite om
det: «Foreldrene mine kunne ikke dele noen kristne
fortellinger med søsknene mine og meg. Det var for
farlig.»

Anti-revolusjonær bok
Sang-Hwa hadde god grunn til å være redd.
Hun var blitt forberedt på denne utenkelige
situasjonen helt siden første klasse. På skolen Hemmelig undergrunnskirke
lærte hun å lese, skrive - og spionere på fami- Da faren delte Ordet og forklarte evangeliet,
lien. Den statlige skolegangen er skreddersydd lærte Sang-Hwa også om Guds dype og evige
for å oppdage og straffe enhver som avviker fra kjærlighet. Hun ble en Jesu etterfølger og det
statsreligionen.
ble starten på et helt nytt liv. Til tross for farene,
Som oppvokst i Nord-Koreas fengselsstat, fant hun kjærlighet, lys og håp.
visste Sang-Hwa øyeblikPlutselig fikk Sangkelig at foreldrenes ‘hemHwa tilgang til en helt
melige’ bok var ulovlig.
ukjent
verden:
underHun visste at den eneste
grunnskirken. Vestlig meTil tross for farene,
som skulle tilbes, var
dia forteller historier om
landets leder og hans famNord-Koreas
hemmelige
fant hun kjærlighet,
ilie. Familien hennes ville
arbeidsleire, om grusomlys og håp.
bli sendt til arbeidsleir eller
me straffer for dissidenter
drepes dersom det ble oppog om landets økende amdaget at de tilba Jesus.
bisjoner globalt. Likevel
Sang-Hwa visste at det
vokser en massiv undervar hennes plikt å rapportere foreldrene. Hun grunnskirke med 200 000-400 000 kristne i
var lært opp til å ikke tenke på konsekvensene dette stengte landet. Titusener av disse holdes i
– kjærlighet betydde ingenting. Lojalitet til stat- konsentrasjonsleirer.
en måtte komme først.
Det er et under i seg selv at undergrunnskirken eksisterer, og et enda større under
at den også vokser! Noe av dette skjer takket
Forråde foreldrene eller gi etter for
være utholdende bønn og praktisk støtte fra
nysgjerrigheten?
«Jeg ble sjokkert da jeg så Bibelen,» forklarer hun. den verdensvide kirken.
Din støtte hjelper Åpne Dører å holde un«Jeg visste at det var en anti-revolusjonær bok.
Dersom noen andre hadde funnet boka hjemme hos dergrunnskirken i live – bokstavelig talt. Siden
1990-tallet har anslagsvis 2-3 millioner nordoss, ville vi alle blitt sendt til et politisk fengsel.»
Hva ville du gjort dersom du var i Sang- koreanere sultet i hjel, eller dødd av sykdomHwas situasjon? Forråde foreldrene dine og mer relatert til sult.
Dine gaver og bønner er med og dekker livsbevitne at de ble sendt til arbeidsleir? Eller gitt
etter for nysgjerrigheten, og funnet ut hvilken viktige behov for 60 000 kristne nordkoreanere; mat, medisinsk hjelp og varme klær.
tro som er verdt å risikere livet for?
Sang-Hwa forteller: «Jeg la boken tilbake der
jeg fant den. De påfølgende dagene var fylt av red- Åndelig sult
sel, mens jeg vurderte hvem jeg skulle si ifra til; my- I tillegg til hungersnøden sulter også mennendighetene, politiet eller kanskje læreren min?»
skene åndelig. Familiebibelen til Sang-Hwa er
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et sjeldent eksemplar. Folk flest har ikke tilgang
til Guds ord, ingen frihet til å tilbe og ingen
mulighet til fellesskap. Man er ikke engang fri
til å tenke sine egne tanker.
«Nordkoreanske kristne er fullstendig avhengige av Gud og hverandre. Bare Han kan holde oss
sterke. Dersom en troende frykter, kan han ikke
være en hemmelig kristen. I Nord Korea sier vi: ‘Når
tre av oss møtes, er én av oss en spion som rapporterer til myndighetene. Du kan aldri snakke fritt i
Nord-Korea,» forteller Sang-Hwa.
Våre modige nordkoreanske søsken vet
at kristne i andre land ber for dem og støtter
dem. Gjennom din støtte opplever de at Guds
kjærlighet er mye sterkere enn forfølgelsen de
møter.
«Troende starter vanligvis dagen med bønn
under pleddene sine. Mange nordkoreanske
troende ber ikke for fysiske behov, men for åndelige. De ønsker inderlig å se undergrunnskirken vokse,» avslutter Sang-Hwa.
«Ingen dør er stengt for Gud»
Hvert år gir Åpne Dører ut World Watch List
som viser de 50 landene hvor det er vanskeligst å leve som kristen. Nord-Korea har vært på
toppen av listen helt siden 2002.
Selv om World Watch List viser at forfølgelsen øker på verdensbasis, så ser vi at din
forbønn, støtte og kjærlighet hjelper forfulgte
kristne til å vokse i tro og pågangsmot.
Sang-Hwa klarte til slutt å rømme og er i
dag flyktning utenfor Nord-Korea. Hun vet at
mange kristne familier i hjemlandet overlever
– takket være din støtte gjennom Åpne Dører.
Hun tror at disse familiene kjenner kraften av
støtten hver eneste dag.

Se video om Kim Sang-Hwa:
Scann QR-koden →

BE OM
•

Visdom og ledelse for kristne foreldre til å leve ut evangeliet, selv når det ikke er lov å dele
troen med barna.

•

At troende skal få tilgang til undervisning, ressurser, fellesskap og åndelig påfyll, slik troen kan holdes i live og vokse.

•

Beskyttelse for kristne familier; at barna ikke blir brukt til å lede foreldrene inn i en felle.
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SE ÅPNE DØRERS
UKENTLIGE
TV-PROGRAM

VIL DU OPPMUNTRE
NORDKOREANSKE
TROENDE?

På Visjon Norge torsdager kl 19:30

Eller på Åpne Dørers egen
YouTube-kanal

Tortur. Fangeleirer. Død. Det er dette
kristne i Nord-Korea møter når de bestemmer seg for å følge Jesus. Nord-Korea har
et av de strengeste regimene i verden, og
de kristne blir kontinuerlig overvåket.
Nå har du mulighet til å sende en oppmuntrende hilsen til dem! Meldingen blir oversatt til
koreansk, spilt inn i Sør-Korea og sendt over
radio til nordkoreanere om natten.

Sett smarttelefon i fotomodus og
hold den over QR-koden.

LAST NED APPEN
TIL VÅR PODCAST

En hemmelig nordkoreansk troende sier:

«Tenk at Gud elsker oss så
høyt at Han bruker brødre
og søstre vi ikke kjenner til å
støtte oss. Vi takker dere fra
dypet av våre hjerter!»
Ordene dine kan gi håp til dem som står midt
i store utfordringer, og minne dem på at Kristi
legeme er fullt av mennesker som bryr seg og
ber for dem.
For å sende din oppmuntring,
se opendoors.no/engasjer-deg
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«I see you»

-lapper

Vi har allerede fått inn flere hundre flotte lapper, og har begynt å sy sammen noen av dem

Budskapet må være kort og konkret. Her er et
eksempel:
«Jeg heter Hans og kommer fra Norge. Jeg
har bedt for Nord-Korea siden 2005. Jeg ber
om at Gud må gi deg mot og styrke til å følge
Ham.»

Vi har plass til
enda flere

Og lytt til Åpne Dørers program
når det passer DEG!
Få med deg inspirerende kvarter med
vitnesbyrd, intervju, bønneemner og
informasjon; samt god musikk
Abonner på vår podkast:
Radioprogram fra Åpne Dører (i iTunes)
eller på olaugb.podbean.com

Vet du ikke hva kampanjen går ut på?
“Forfulgt 2020” i Bergen i september. Vi planlegMange kvinner som forfølges for sin tro på ger også å vise teppet til politikere og medier i
Jesus, er usynlige. Vi vet om kvinner som har forbindelse med et seminar om forfulgte kvinkonvertert fra hinduismen eller islam og blitt ner i Oslo. Istedenfor en underskriftsliste vil vi
kastet ut hjemmefra. De trues på livet; og for overrekke et stort og fargerikt teppe. Etter at
noen blir truslene virkelighet. Andre er lenket vi er ferdige med profileringen i Norge, vil vi
fast til veggen og blir behandlet som om de dele teppet opp i mindre biter og sende ut til
ikke eksisterer. Flere steder opplever kvinner å traumesenter i Nigeria og andre steder. Der kan
bli kidnappet, voldtatt og tvangsgiftet. I Nigeria lappene henges på veggen og vise kvinnene at
er dette et spesielt problem, koblet til militante de har kristne søsken som vet om deres kamp
grupper som Boko Haram. Det å ha vært sek- og står sammen med dem. Å vite at de ikke står
suelt trakassert og misbrukt, er ofte forbundet alene, betyr mer enn vi kan forstå!
med stor skam. Dersom jentene/kvinnene kommer fri, er livet likevel lagt i grus. Gjennom trauOppskrift:
mearbeidet til Åpne Dører har mange fått hjelp
• En lapp er 30x30 cm, inkl 1 cm sømrom
til å reise seg etter slike grusomme hendelser.
rundt hele.
• Slipp kreativiteten løs - gjør det så
enkelt eller så forseggjort som du vil.
Tears of gold er et kunstprosjekt i traumerådgivningen, der kvinnene tegner et selvportrett
Sett ditt avtrykk.
med tårer av gull. Gud ser dem som skatter av
• Putt lappen i en konvolutt og send den
gull, og han gjemmer på alle tårene deres som
til: Åpne Dører, Pb. 44, 5822 Bergen
følge av smerte, lidelse og forfølgelse. Gradvis
• Tips: Lag lapper sammen i bønnegruppen eller familien. Dette kan være
åpner kvinnene seg opp og forteller sine historier. De sier: VI VIL AT DERE SKAL HØRE! Vårt
en fin aktivitet på en regnværsdag i
ferien!
gjensvar til dem er: I SEE YOU! Jeg ser deg!
Vil du lage en lapp der du skriver, maler eller
syr: I see you + fornavnet ditt? Vi syr sammen
alle lappene til et stort lappeteppe. Dette vil
bli lansert på Åpne Dørers årlige konferanse

Film og materiell på våre hjemmesider:
Hold mobilkameraet over QR-koden for
mer informasjon
PS. dette går ikke på alle smarttelefoner.
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FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE
IRAN

ELFENBENSKYSTEN
Under en morgengudstjeneste 31. mai ble en kirke i Elfenbenskysten
angrepet av tilhengere av tradisjonelle religioner. Dette var en hevn
for at kirkegjengerne tidligere hadde nektet å delta på en rituell ofring i landsbyen. Flere kristne ble skadet og trengte legebehandling.

BURKINO FASO
Landet var lenge et relativt trygt sted for
kristne, men nå har den jihadistiske volden
spredt seg fra de nordlige områdene til den
fruktbare vestregionen. Kombinasjonen av
portforbud, fordrevne innbyggere og importrestriksjoner gjør at man frykter for matsikkerheten i det fattige landet. Den økte volden
har skapt frykt blant de kristne, som har vært
spesielt utsatt siden volden eskalerte i 2019.

Det er krevende tider i Iran, med boikott, protester mot myndighetene og en koronaepidemi ute av kontroll. Men midt i denne vanskelige situasjonen melder våre iranske samarbeidsmenigheter om nye muligheter til å formidle det kristne håpet. Epidemien har gjort
at mange kirker våger å være mer synlige i et forsøk på å hjelpe nødstilte. Dette har også
åpnet hjertene hos mange som ikke kjenner Jesus.

MIDTØSTEN
Kristne satellittsendinger over hele Midtøsten
melder om økte seertall og større interesse for
kristen tro. Kanalen SAT-7 melder om en syvdobling i responsen fra seere. Pandemien gjør
at mange stiller spørsmål ved hva de bygger
livet sitt på, og de opplever at de kristne sendingene gir gode svar. Noen av disse kanalene gir også mer pålitelig smitteinfo enn det de
offisielle kanalene har gitt.

NIGERIA - KADUNA
«Det utkjempes en krig mot vårt folk og den nigerianske
regjeringen later som om ingenting skjer», sier Luka Binniyat
i SOKAPU, Southern Kaduna Peoples Union. Siden januar har
det bare i delstaten Kaduna vært minst 64 angrep fra fulanimilits. Minst 116 mennesker er drept, 120 hus brent, 66 bortført
og 20.000 fordrevet. Fortvilelsen er stor siden myndighetene
gjør lite for å stanse motorsykkelbandene. De plyndrer og herjer, og fører jihad i Nigerias fortrinnsvis kristne midtbelte. Be om
beskyttelse og fred for våre troende søsken i området!

INDONESIA

I et land med konstant press for at kristne skal konvertere til islam, er ledertrening et prioritert mål. Siden fulltidspastorer er mangelvare, har Åpne Dører hatt et ledertreningsprogram for deltidsledere på Vest-Sumatra. Under koronaepidemien meldes det at flere unge
ledere har tatt ansvar for samlinger med opptil ti familier, og at dette vil ha langvarig effekt.
Be for disse nye lederne, og be om at kirken i Indonesia må kunne være lys og salt i en hverdag med diskriminering og forfølgelse.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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Respons fra våre ringere
Det har vært svært nyttig for
oss å få snakke med våre faste
partnere, og dette var noe vi
med fordel kunne gjort tidligere. Vi er blitt bedre kjent med
støttepartnerne våre.

Oppmuntrende takkerunde!
Åpne Dører har lenge hatt et ønske om å kontakte våre partnere, for å takke for det gode
engasjementet og styrke relasjonen med dere. Uten hver enkelt som står sammen med
oss, kunne vi ikke ha drevet arbeidet blant våre forfulgte søsken.
På grunn av koronakrisen og avlyste møter,
har flere av medarbeiderne våre hatt ledig tid,
og vi kunne endelig komme i gang. Vi har ikke
rukket å ringe alle enda, men vi ønsker en hyggelig prat med alle faste givere som vi har kontaktinformasjonen til.
«En dag var litt mer grå enn andre. Jeg begynte

med ringingen og kom i kontakt med noen sprudlende damer som fortalte at de ber for oss ansatte
hver dag! De leser bladet fra perm til perm, og de
bruker bønnekalenderen hver morgen. Helt fantastisk at folk så konkret er en del av arbeidet!
Livet begynte å smile igjen. Dette er noe av det
triveligste jeg har gjort» – Reidar.

«Når vi ser hvordan budskapet om den forfulgte
kirke har festet seg – og
fører til fortsatt engasjement 30-40 år senere, så
gir det oss frimodighet til å
satse ekstra på ungdommer
og bibelskoler framover.»

– Helge Å

Glimt fra samtalene

«Vi har aldri vært på et Åpne Dører-møte,
men vi står med likevel. Vi har møtt på noe
i dette arbeidet som er blitt en viktig del av
vårt kristenliv.»

«Jeg var på et møte med Broder Andreas for
mer enn 30 år siden. Det tente en gnist for
dette arbeidet, og jeg har vært fast med siden
da.»
«Jeg leste boken ‘Med Guds ord gjennom
jernteppet’ av Broder Andreas da jeg var
ung. Det åpnet øynene mine for at den friheten jeg har til å eie og lese min egen bibel,
ikke er en selvfølge.»

«I løpet av ringerunden
har jeg fått privilegiet å be
sammen med flere av våre
fine partnere. Jeg har også
fått muligheten til å be for
flere syke.»
– Reidar

Reisekoordinator
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– Helge H

Forkynner og områdeleder Agder

Når vi er på feltreise og ellers
er i kontakt med våre forfulgte søsken, så får vi alltid med
en hilsen tilbake til kristne
søsken i Norge: Kan dere takke dem så varmt for at de står
sammen med oss! Vi trenger
deres bønner! Dere skal vite at
vi ber for dere i Norge!
En av våre partnere i
Pakistan sier:

«Dere må være en sterk kirke.
Dere må stå på Guds ord. Vi
trenger en sterk kirke som
ber for oss.»

«Mange vet ikke at de kan få
besøk av oss til sine bedehus og samlinger. Jeg har
fått mange nye kontakter
til steder jeg skal besøke til
høsten.»
Forkynner og informasjonskonsulent

«Å, så fint at dere ringer for å takke! Det har
vi aldri opplevd før. Takk for at jeg får være
med. Å stå sammen med – og få innsikt i den
forfulgte kirken, har vært en oppvekker og
en velsignelse for meg i mitt kristenliv. Jeg er
SÅ takknemlig for det arbeidet Åpne Dører
gjør, og at jeg får være en del av det!»

«Jeg snakket med ei i dag
som har vært med og støttet
forfulgte kristne i 40 år! En
av grunnene til at vi nå vil
nå ut til bibelskolene, er at
vi ser at engasjementet er
livslangt.»

«Mange bruker bønnekalenderen og leser bladet fra
perm til perm. Budskapet
fra de forfulgte er sterkt
og rører ved noe på dypet.
Troen blir reell. Flere av dem
jeg har snakket med, har
tatt til tårene. Noen har fått
ny inspirasjon, og lover å
stå sammen med sine forfulgte søsken resten av
livet.»
– Ole

Forkynner og informasjonskonsulent

«Jeg gir fast hver måned
og i tillegg får jeg bladet
med giro som adressebærer. Når jeg da får
enkelt-giro i posten, kan
det bli litt mye.»
- fast giver
Svar: Vi har forståelse for
at det er flere som kan oppleve det slik. Dersom det
gjelder deg, må du bare se
bort fra enkeltgiroen og
legge den i papirkurven. Vi
kan også gå inn i vårt system og blokkere, slik at du
ikke får disse enkeltgiroene.
Hilsen Åpne Dører

Til orientering:
Det har vært to ulike parallelle ringerunder. Vi har også ringt for å snakke med mennesker som har gitt gaver til arbeidet, for å høre om de kan tenke seg å gå inn på autogiro.
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Velkommen til et inspirerende møte med den forfulgte kirken

internasjonale og nasjonale gjester • spennende seminar • bønn og lovsang

ÅPNE DØRERS ÅRLIGE KONFERANSE

Forfulgt
2020
11.- 13. SEPT. I BERGEN

PROGRAM
Fredag: Kveldsmøte
Lørdag: Program gjennom hele dagen
Søndag: Gudstjeneste

