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LEDER

Dette er ditt liv!
I dette nummeret av bladet ønsker vi å vise
hva du er med på. Ditt engasjement, sammen med tusenvis av kristne fra andre land,
har bidratt til at over 6 millioner forfulgte
kristne fikk oppmuntring, trening og livsviktig hjelp i 2019. Det høres veldig mye ut,
men når vi er klar over at over 260 millioner kristne opplever høy grad av forfølgelse
for sin tro, så er det bare et lite mindretall
som vi når ut til.

«Selv kommer jeg nok ikke til å være så lenge
til her på jorden. Livet mitt er allerede ofret
for Gud. Jeg har kjempet godt, jeg har løpt til

Den norske delen av arbeidet har tatt ansvaret
for å støtte omkring 160 000 av disse. En gjennomsnittlig bønnepartner og giver i Norge gir
hjelp til 20-25 som er forfulgt fordi de følger
Jesus. TUSEN TAKK!
Dette er en del av din historie og ditt liv.
Sammen med alt det andre du har tjent Gud
med i din menighet, ditt nabolag og din familie, så har ditt liv og din innsats også gitt de
forfulgte vennene våre en håndsrekning fra
himmelen.

veis ende, og jeg har bevart troen på Jesus. Nå
venter prisutdelingen Herren Jesus, den rettferdige dommeren, skal på dommens dag gi
meg.»
– 2. Tim 4,6-8 Bibelen en levende bok –

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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Selv har jeg kommet i slutten av 40-årene.
Stadig oftere tenker jeg over hva jeg bruker livet mitt til. Hva har evig verdi? Hva er dyrebart
for meg, og enda mer - for Gud? Da oppmuntrer
jeg meg selv med å reflektere over alle våre forfulgte venner som har fått hjelp til å ikke gi opp.
Du kan gjøre det samme! Når du opplever
krevende dager og kjenner på motløshet, så vil
jeg at du skal minne deg selv på at dine bønner
og dine gaver har stor betydning. Men det er
først i himmelen dette vil bli åpenbart!
Det er en velsignelse å leve for noe som er
større meg seg selv! Min bønn er vi vi alle kan
si det samme som Paulus sa på slutten av sitt
liv:
«Selv kommer jeg nok ikke til å være så lenge
til her på jorden. Livet mitt er allerede ofret for
Gud. Jeg har kjempet godt, jeg har løpt til veis
ende, og jeg har bevart troen på Jesus. Nå venter prisutdelingen Herren Jesus, den rettferdige dommeren, skal på dommens dag gi meg.»
2. Tim 4,6-8 Bibelen en levende bok
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ble slått, steinet og bombardert med søppel. En av dem
forklarer: «Det som gjør mest vondt, er at vi ikke kan
tjene Jesus fritt; han som ofret alt for oss.»
KIRKEN VILLE GI MATRASJONER
Syv måneder etter hendelsen ble øya stengt ned i en
hel måned på grunn av covid-19. Pastor og leder i den
lokale kirken, Shiyanth*, ba om støtte for å kunne gi
matrasjoner til folket i landsbyen. Ettersom de fleste
landsbybeboerne kommer fra hjem med lav inntekt,
hadde nedstengingen alvorlige konsekvenser. De hadde ingen midler til å forsørge familiene siden portforbudet tvang dem til å holde seg innendørs. I møte med
nøden gikk kirken inn for å hjelpe.
Med hjelp fra Åpne Dører har den lokale kirken fått
mulighet til å distribuere tørrvarer til 100 familier. Også
personene som angrep de kristne i september i fjor, fikk
nødhjelp. De ble dypt rørt av handlingen, og i ettertid
har de diskutert seg imellom: «Kirken kunne ha hjulpet
bare sine egne. De måtte ikke hjelpe oss, men de gjorde
det likevel. Hvorfor gjorde vi så mye vondt mot dem?»
At de kristne handlet i kjærlighet, åpner nye dører for å
nå ut til lokalsamfunnet.
Pastor Shiyanth forteller: «Å gi nødhjelp også til
våre forfølgere gav oss mulighet til å dele evangeliet og
vise dem Jesu kjærlighet. Flere mennesker ønsker nå å
bli kjent med Jesus. Jeg ser en stor fornyelse i kirken.
Også representanter fra lokale myndigheter i landsbyen har endret sine holdninger til det kristne samfunnet.
Vi bygger bedre relasjoner med menneskene rundt oss.
Takk for at dere står sammen med oss!»

SRI LANKA:

Kjærlighet i
handling
- FORFULGTE KRISTNE GIR NØDHJELP
TIL SINE FORFØLGERE
«Dersom dere ikke gir oss en løsning, ordner vi saken på vår måte»,
ropte mobben og stormet inn på politistasjonen. I landsbyen i den
østlige provinsen på Sri Lanka møtte et lite kristent samfunn sterk
motstand fra sine naboer, hvor majoriteten er hengivne hinduer.
Gjentagende angrep ble utført i et forsøk på å stenge ned kirken, men
uten å lykkes ettersom politiet nektet å samarbeide med landsbybeboerne. Politiet minnet dem på at landet har religionsfrihet, noe som tillater kristne å samles til gudstjeneste. Da bestemte de sinte landsbybeboerne seg for å ta makten i egne i hender.
Kumar* var på vei til kirken da to av hans fettere angrep ham. Like
etter deltok resten av landsbyen i angrepet. Kumars kone og tre andre
kvinner skyndte seg for å hjelpe, men endte opp med å bli tatt selv. De
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* Navnene er endret på grunn av sikkerhet

BE

•

Be om at de troende i Shiyanths kirke skal fortsette å dele Jesu kjærlighet med de andre
landsbybeboerne. Be om at enda flere skal komme til tro på Jesus gjennom dette.

•

Be for alle dem som lever på dagslønner, og som ikke har mulighet til å forsørge familien
under koronakrisen. Mange kristne familier på landsbygden har store problemer med å
tjene til livets opphold. Pastorer i området er også påvirket av nedstengingen ettersom
alle gudstjenester er stoppet. Uten kollektene har ikke pastorene mulighet til å forsørge
seg selv. Be om at Gud skal sørge for dem i denne vanskelige tiden.

•

En av kvinnene i menigheten trenger fremdeles medisinsk hjelp etter angrepet, som følge
av flere slag mot ryggraden. Be om at Gud skal fortsette å helbrede henne.
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Et år med
nødhjelp

Et år med fokus
på ledertrening

«Jesu legeme er ett; vi har fått hjelp
fra mennesker vi aldri har møtt.» Dette
sier pastor som har mottatt hjelp til sin
menighet, etter at de måtte flykte fra
militante muslimer i Burkina Faso.

718,770

3,840,306

MENNESKER HAR FÅTT
NØDHJELP, HJELP TIL
UTVIKLINGSPROSJEKT,
UTDANNELSE OG
HELSEHJELP

MENNESKER HAR FÅTT TRENING,
MENTORHJELP OG SJELESORG.

NØDHJELP OG HELSEHJELP
503,713

mennesker har mottatt mat, medisiner, tak over
hodet, «safe-houses», medisinsk behandling

70%

STØTTE TIL GJENOPPBYGGING
AV SAMFUNN
122,167

fikk hjelp gjennom samfunnsbyggende prosjekt

UTDANNING, OPPLÆRING OG
HJELP TIL Å SKAFFE LEVEBRØD
17%

12%
1%
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Åpne Dører trener kristne til å bli stående,
sterke i troen, midt i forfølgelsen – gjennom
ledertrening, disippeltrening, traumeseminar,
og «Stå sterke i stormen-seminar»

88,826

mennesker mottok mikrolån, arbeidstrening og utdanning.

ANNET
4,064

«STÅ STERKE I STORMEN-KURS» SOM
FORBEREDER FOR FORFØLGELSE
1,755,580
mennekser har vært gjennom
'forfølgelsesforberedende kurs'

46%

TRAUMESEMINAR OG
FAMILIERÅDGIVNING
1,051,039

mennesker fikk hjelp til å håndtere
traumer og familierådgivning

DISIPPELTRENING
959,192

mennesker har fått ledertrening basert
på Bibelen, og mentor-hjelp

ANNET
74,495

27%

25%

2%
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1,873,503

BIBLER, KRISTEN LITTERATUR OG
UNDERVISNINGSMATERIALE TIL
MENIGHETER HAR BLITT DISTRIBUERT

%

KRISTEN LITTERATUR
896,663

bøker, bibelreferanse-bøker, traktater,
magasiner, musikk-cder og filmer

8%

48%

20

%

I 65 år har Åpne Dører gjort det vi kan for at
forfulgte kristne skal få tilgang til Guds Ord.
Vi får rapporter om at Bibelen eller annen
kristen litteratur de har mottatt, har gitt dem
nytt liv. Tusen takk for at du har vært med!

Forfølgelsen intensiveres over hele verden – men det gjør også
påvirkningen til den forfulgte kirke. Dette skjer mens vi trofast er
i forbønn og gir både praktisk og åndelig støtte, samt bruker vår
stemme overfor myndighetene til å løfte fram uretten som begås
mot forfulgte kristne. Hver krone er overgitt til å fullføre vår visjon,
og mobilisere Jesu kropp til bønn og støtte for den forfulgte kirke.
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Et år der Ordet
har blitt delt ut

Global påvirkning

RESSURSER TIL MENIGHETER
524,860

%
42

kurs- og søndagsskolemateriale

28%

BIBLER DISTRIBUERT
260,626
14%
10%
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bibler, ny testamenter,
studiebibler og barnebibler

42% Leder- og disippeltrening

ANNET
191,354

30% Advocacy (menneskerettighetsarbeid og
rettshjelp)

8% Praktisk støtte

20% Distribusjon av bibler og kristen litteratur
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COVID19 I IRAN

IRAN:

Hjelpearbeid gjør
undergrunnskirken
synlig

Iran ble hardt rammet
av Covid19-pandemien.
Motstandere av
regjeringen sier at det
reelle tallet kan være
20 ganger høyere enn
rapportert. Det offisielle dødstallet 2. juni
2020 var 7.942.

COLOMBIA:
Med
din
støtte
og
gjennom
våre
partnere,
har
undergrunnskirken i Iran under covid19-pandemien fått
mulighet til å dele ut mat og sanitærartikler.
Troende fra undergrunnskirken forteller
hvordan nødhjelpen har påvirket menneskene rundt dem.

svake fordi de ikke hadde nok å spise. Det var også
noen eldre der; en av dem var blind. De kunne ikke
tro at de plutselig hadde så mye mat, fordi de ikke
hadde hatt noe særlig å spise siden krisen startet. Jeg takker Gud for dette arbeidet. Jeg vil aldri
glemme gleden disse menneskene uttrykte. Ære
til Gud!»

BLIR KJENT MED JESUS
Nødhjelpen blir gitt til alle som trenger det: muslimer, kristne og ateister. En kirkeleder forteller
om en fattig kristen familie som fikk utdelt en
matpakke. Da de fikk høre at naboen hadde økonomiske problemer, bestemte de seg for å dele
pakken med ham. Naboen var utrolig takknemlig.
Kirkelederen spurte hvordan de kunne være så
generøse i en slik vanskelig situasjon. De svarte at
det ikke var dem, men at det var Jesus som gjorde
det gjennom dem.
En kirkeleder forteller også hvordan ikke-troende familiemedlemmer blir oppmuntret av matpakkene. En gutt (17) sier: «Jeg hadde nesten nådd
punktet hvor jeg følte verden var helt mørk, men
nå ser jeg at det fortsatt finnes gode mennesker,
GLEDEN AV Å TJENE
og at de er kristne!»
De kristne forteller hvor velsignet det er å ta del i
En ung jente sier: «Hvis dette er Guden som
arbeidet: «Distribusjonen var en fantastisk opp- tar vare på barna sine, vil jeg bli bedre kjent med
levelse», skriver en på e-post. «Folk ble over- ham!»
rasket da vi gav dem mat. De priser Gud med
takkesalmer, gråt, klemmer og gledesrop. Jeg TAKKNEMLIG
kan med frimodighet si at hjelpepakkene er De kristne i landet vet ikke hvem som hjelper dem
til velsignelse, og at Gud ledet oss til de rette med ekstra midler til matpakker. Det ville være for
menneskene.»
farlig for dem å vite. Men de vil takke alle som har
En annen troende ringte til sin kvinnelige gjort det mulig for dem å tjene lokalsamfunnet. En
menighetsleder: «Vi gikk for å dele ut maten av dem skriver: «Jeg takker Gud for at Han sendte
i dag. Det var mennesker som virkelig trengte våre venner for å hjelpe oss. Takk for at dere har
det. De var utrolig takknemlige og glade!»
vært med å skape et så fantastisk øyeblikk for
Hun fortalte videre: «To barn vi møtte, var Kristi legeme. Må vår Gud velsigne dere!»

Iranske borgere har hatt det vanskelig under
koronakrisen. De lever ikke bare med sorgen
etter alle dødsfallene, men de opplever også
store økonomiske utfordringer på grunn av
krisen. Dette kommer i tillegg til den allerede
eksisterende økonomiske krisen i landet. «Det
er vanskelig», forteller en kristen. «Inflasjonen
er så høy at folk ikke har råd til å kjøpe kjøtt
eller frukt, og mange livnærer seg på linser og
bønner.»
Midt i de store utfordringene reiser undergrunnskirken seg og tjener sitt land og folk.
Med egne midler, og med støtte fra partnere, deler de ut mat og sanitærartikler til sine
lokalsamfunn.
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Kristne ledere risikerer
livet for å gi nødhjelp
I Colombia får kirkeledere tillatelse til å bevege seg fritt under nedstengningen i forbindelse
med Covid19-pandemien. Begrunnelsen er at de deler ut nødhjelp, spesielt i distriktene.

Ved å gjøre dette setter de sine egne liv i fare.
På steder som Tumaco ved Stillehavskysten,
Amazonas og Catatumbo-regionene ved
grensen til Venezuela, risikerer de ikke bare å
bli smittet med viruset, men også angrep fra
ulovlige væpnede grupper som kontrollerer
disse områdene.
Det store behovet for nødhjelp og emosjonell støtte har ført til at pastorer og andre frivillige daglig velger å dra ut, ofte på øde og
farlige landeveier, for å nå de mest avsidesliggende og sårbare samfunnene.
De går gjennom gatene i byer og landsbyer,
og deler ut matpakker, masker, antibac og bibler
til både troende og ikke-troende. Pastor Leandro
Holguin* har vært tilrettelegger for Åpne Dørers
prosjekter i Colombia de siste 10 årene. I samtale
med oss utdyper han situasjonen:
«Vi har benyttet oss av regjeringens bestemmelse, som har gjort det mulig for oss å bevege
oss rundt, selv under karantenen,» forteller han.
«Vi har gitt mat til mange mennesker. De som
ikke kan jobbe, er deprimerte og har store økonomiske vanskeligheter. Vi ber for og med dem. Vi
tilbyr dem pastoral veiledning og deler Guds ord
med hver enkelt av dem», legger han til.

Pastor Holguin forteller at i løpet av pandemien har mange kommet til tro på Jesus. «Det
gleder meg stort», sier han.
FRYKTER FOR Å BLI DREPT AV
OPPRØRSGRUPPER OM DE BLIR SYKE
Mennesker i disse avsidesliggende samfunnene, som er kontrollert av opprørsgrupper, lever i nød og frykt. De er redde for å bli smittet av
Covid-19 og frykter også for å bli drept av opprørsgruppene dersom de blir syke.
Pastor Amanda Santander * har delt evangeliet i Catatumbo-regionen, nord-øst i landet,
i mer enn 20 år. I ti av disse årene har hun vært
involvert i Åpne Dørers prosjekter i Colombia.
«Folk er ikke bare redde for kontrollen disse
illegale gruppene har; de frykter også å bli smittet av korona-viruset og deretter bli drept av opprørerne», forteller hun.
Åpne Dører har opprettet «Agape in Your
Home» for å gi støtte til kristne under pandemien. Gjennom dette prosjektet får 300 familier
mat og pastoral støtte. De bor i avsidesliggende
deler av landet, der kristne stadig lider under
forfølgelse og trakassering.
11
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1. Vi er lemmer på Kristi kropp, et
medmenneske-folk
2. VÅR TJENESTE ER DEFINERT AV DEN
FORFULGTE KIRKE
3. Vi er et bibelfolk
4. Vi er et bønnefolk
5. Vi lever og arbeider ved tro
6. Vi er overgitt til Jesus Kristus og hans oppdrag
7. Vår eneste motivasjon er å gi Gud ære

Åpne Dørers kjerneverdier
I 2008 møttes de fire grunnleggerne av Åpne Dører: Broder Andreas, Johan Companjen, Sealy
Yates og Deryck Stone. De søkte Herren for å finne fram til Åpne Dørers DNA: «Hva har motivert
oss i arbeidet for forfulgte kristne alle disse årene?» 7 ufravikelige kjerneverdier ble utformet.
er igjen og som holder på å dø.» Han sier: «Der
Åpne Dører er i dag, er en følge av at jeg i min
enkelhet sa JA til Guds kall. Etter at du har sagt
ja, er det ute av din kontroll – da tar Herren over.
Noen spør meg om hvem som eier Åpne Dører.
Johan Companjen sier: «Denne verdien er med Da svarer jeg: Den forfulgte kirke!» Åpne Dører
på å holde oss på rett spor. Det finnes mange vik- er en bro mellom den forfulgte og den frie kirke.
tige saker og store behov, derfor må vi være be- Og i alt vårt virke skal vi stå i tjeneste for dem;
visste på: Hva handler egentlig Åpne Dører om? våre forfulgte søsken. Det er deres behov som er
Svaret her er: Den forfulgte kirke! Vår kjernevirk- i fokus og som gir oss retning for arbeidet.
somhet er definert av den forfulgte kirke. Det er
deres behov vi skal møte.»
Scan QR-koden for
å se filmen om våre
Broder Andreas møtte Guds kall gjennom ordkjerneverdiene
ene fra Åp 3,2: «Våkn opp og styrk den rest som
I bladet framover vil vi presentere en ny verdi i
hvert nummer:
VÅR TJENESTE ER DEFINERT AV DEN
FORFULGTE KIRKE

FAKKELTOG 2020

Fakkeltog på ditt hjemsted?
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• Råde 8.11

• Arendal 28.10

• Kristiansand 29.10

• Flekkefjord 9.11

På kontoret mitt ligger det 200 kg litteratur,
som vi i Norge hadde lovet å levere i 2020. Det
finnes også andre behov som vi så gjerne skulle
kunnet hjelpe våre forfulgte søsken med å få
dekket.
Vi har derfor besluttet oss for en offensiv,
men realistisk strategi:
Om det skulle åpne seg en mulighet for å
sende team på korte kurerturer fremover, vil
vi gjøre det. Det forutsetter selvsagt at norske

myndigheter gir grønt lys, at reiseforsikringen
er gyldig og at “field” sier det er trygt å komme. Vi ønsker derfor en liste over folk som kan
tenke seg å være tilgjengelig for korte reiser
og som kan kaste seg rundt og bli med på kort
varsel. Om det gjelder deg, send en epost til
reise@od.org og så skal vi holde deg oppdatert. De som ikke har reist med oss før, må fylle
ut et søknadsskjema og få det godkjent før de
kan reise.
NB: Selv om vi ikke kan reise akkurat nå, kan
vi be og gi. I flere av landene vi jobber er det blitt
arbeidet alternativt i korona-tiden, og det rapporteres om mange og gode samtaler med ikketroende i denne spesielle tiden.

Hilsen Reidar

4. - 6. DESEMBER I BERGEN

Flere steder kommer til etterhvert – se fakkeltog.no for info
• Ålesund 28.10

På grunn av koronasituasjonen er alle
turer i 2020 avlyst. Samtidig er behovene
fortsatt til stede, og på noen områder er de
blitt vesentlig større av koronasituasjonen.
“Field” ber oss inderlig om å komme, men er
samtidig realistiske og ærlige om hvordan
situasjonen er i de aktuelle landene.

Forfulgt 2020

FAKKELTOG 2020
• Bergen 27.10

Nytt fra reisetjenesten

• Oslo 19.11

KONFER ANSE

N

ER

F LY T T E T

TIL

DESEMBER!

Konferansen holdes i Kristkirken sine
lokaler, Slotthaugvegen 21
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NÅR STORMEN RASER...

-Hva kan vitnesbyrdet til våre forfulgte søsken vise oss?
Bruk en søndag i november til å bli inspirert og utfordret av historiene fra den
forfulgte kirke, og finn ut hvordan vi kan stå sammen med dem.
Ressurser bli tilgjengelig på opendoors.no i slutten av september
OM ØNSKELIG KOMMER VI GJERNE PÅ BESØK

MØTEKALENDER SEPTEMBER:
1. sept
3. sept

20:00
11:00

20. sept 11:00

DELK Tønsberg

20. sept 11:00

Ulsteinvik bedehus,
formiddagstreff

Credo frikirke,
Trondheim

20. sept 17:00

Flå bedehus, Melhus

Bønn for forfulgte,
Misjonssalen Ålesund

6. sept

11:00

Bærum frikirke

20. sept 17:00

Bjølsen misjonskirke

6. sept

17:00

Sjøholt bedehus

20. sept 11:00

Hjelmeland bedehus

6. sept

12:00

Frekhaug Bibelsenter

23. sept

12:00

9. sept

11:00

Stokka kirke,
formiddagstreff

Misjonssalen Ålesund,
formiddagstreff

23. sept

12:00

Sula frikirke,
formiddagstreff

Arna bedehus,
formiddagstreff

24. sept 19:30

Bø Misjons og
menighetssenter,
Sokndal

Misjonshuset i
Engesetdal

25. sept

20:00

Vigrestad misjonshus

26. sept

18:00

Riska bedehus

27. sept

15. sept
16. sept

11:00
19:30

17. sept

11:00

Åssiden kirke,
Drammen

17. sept

19:00

Reisekveld,
Haugesund
Misjonskirke
(Påmelding innen
16.09 til reise@od.org)

17. sept

19:30

SIM Sogndal (se
lokalt for info om
tidspunkt)

27. sept

11:00

Betel Nærbø

29. sept

11:00

Rosseland bedehus

30. sept

19:00

Moltustranda
bedehus

Torvikbukt bedehus

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører, ta kontakt med oss. Send mail til norway@od.org

