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LEDER

Noen ganger klarer jeg ikke
å holde tårene tilbake
Jeg gråter svært sjeldent, og
jeg har nok et ønske om at de
rundt meg skal oppleve meg som
følelsesmessig jevn og stødig. Men
noen ganger klarer jeg ikke å holde
tårene tilbake.
Det er de gangene vi får inn videoer og
fortellinger om forfulgte brødre og søstre
som trodde de var alene og glemt. De har
gått gjennom store lidelser på grunn av sin
kjærlighet til Jesus, og kjent seg helt forlatt,
men så opplever de at noen fra Åpne Dører
oppsøker dem og har med seg en koffert
eller stor bag. De åpner bagen og finner
hundrevis av kort fra kristne søsken over
hele verden. Først skjønner de ingenting, så
begynner de å lese kort etter kort med varme
hilsener og oppmuntringer. Tårene begynner
å renne nedover kinnet, gleden blir synlig i
ansiktet og helbredelse skjer i hjertet.
De oppdager at de ikke er alene. De oppdager at de ikke er glemt av sin kristne familie. Noen ber for dem. Noen har til og med
tatt seg bryet med å sende en oppmuntring
til dem.

«For første gang innser jeg at jeg tilhører

Dette bladet handler om de som må leve i
skjul med troen sin. De prøver å holde skjult,
for en stund, at de har gitt sitt liv til Jesus.
Fiendtligheten i samfunnet eller i familien
gjør at de ikke kan fortelle noen om Jesus før
de selv er klar til å betale prisen, og da med
risiko for eget liv. De trenger at vi husker på
dem i bønn, og at vi forstår hvordan de har
det. Må Gud gi at mange kan tenke slik Zahra
forteller i dette bladet:
«Da jeg satt i fengsel, tenkte jeg: Det er
folk som elsker meg, de gråter på grunn av
min smerte og – viktigst av alt – de ber for
meg! Uten Guds makt kunne jeg ikke ha klart
tiden i fengselet.»
Når vi opplever de mørkeste og tyngste
periodene i livet vårt, så er det overraskende
hvor mye det betyr å bli sett. (se skrivekampanje s. 15) La våre forfulgte venner være i
dine bønner, og se til de ensomme kristne i
vårt eget land.
Matt 25,36
«...jeg var naken, og dere kledde meg; jeg
var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel,
og dere besøkte meg.»

en verdensvid kirke»
– Taher fra Iran

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 opp
fylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen medie
misjon, 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.

Åpne Dører Norge
Postboks 44,
5822 Bergen
Tlf.: 38 11 14 00
Fax 38 11 14 01
E-post:
norway@opendoors.no
www.opendoors.no
Org. nr: 919 684 550
Open Doors International
www.opendoors.org

Gen. sekr.: Morten Askeland
Faglig leder: Ole Petter Erlandsen
Redaktør: Christine Eidsheim
Ansvarlig redaktør: Linda Askeland
Revisjon: PriceWaterhouseCoopers AS
Kontonr: 3060.07.70000 (gaver og
AvtaleGiro)
Trykk: Synkron Media
Opplag: 18 300
ISSN: 1504-8985

GI

Morten Askeland
Generalsekretær
Åpne Dører

506999
Juli 2022

3

ÅPNE DØRER, ÅPNE HJEM

ÅPNE DØRER, ÅPNE HJEM

Ruslan* sitter ved bordet i et hverdagslig
kjøkken sammen med en gruppe nye troende med muslimsk bakgrunn. Det kan se ut
som de drikker te sammen i stillhet. Men det
de gjør er å ha fellesskap og tilbe sammen. I
det skjulte priser de Gud av hele sitt hjerte!
De er fylt av kjærlighet til Jesus og hverandre, og øynene deres skinner av glede over
å være sammen.
Vi befinner oss i Sentral-Asia**, der kristne
står overfor avvisning, straff, vold og til og
med død. Her risikerer kirkeledere som
Ruslan forfølgelse hver gang de åpner døren
til sitt hjem.

Bølge av forfølgelse

Over hele denne regionen kommer muslimer
til tro på Jesus. De finner ikke svarene i islam
og begynner å lete andre steder. Mange
opplever drømmer og syner, og noen ganger
deler en nær venn troen sin med dem.
Men valget om å følge Jesus kommer med
en høy pris. «Forfølgelse er som en voksende
bølge», forteller Ruslan. «Det begynner i det
små og bygger seg opp.»

ÅPNE HJEM
ÅPNE DØRER
Tenk om det var slik at hver gang du åpner hjemmet ditt
for noen som søker Jesus, risikerer du å invitere forfølgelse
inn. Det er situasjonen i Sentral-Asia, hvor troende som
konverterer fra islam står overfor voldelig forfølgelse. Men
dine bønner og din støtte holder døren åpen for evangeliet –
og viser isolerte kristne at de ikke er alene.Bildetekst til bildet
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For nye konvertitter kan deres egen familie
være den største trusselen. Ruslans søster
var den første som kom til tro i familien.
Moren mislikte sterkt datterens konvertering. Hun skrev til lokalavisen, og beskyldte
datterens menighet for å være en ‘sekt’ som
tok barna fra henne. Moren prøvde også å
forhindre møtene deres, inntil dagen hun selv
fikk et møte med Jesus.
Like etter kom også Ruslan til tro. Siden
den gang har han levd under forfølgelse.
Hjemmet deres blir jevnlig vandalisert og
vinduer knust. Da datteren delte sin tro på
skolen, ble hun dratt ut på gaten, slått og
kastet ned i snøen. Medelevene hennes advarte henne: «Hvis du ikke tier, vil vi brenne
ansiktet ditt med syre!»

I en landsby gjorde muslimske prester livet
vanskelig for nye troende. De ble fortalt at
barna deres ikke lenger fikk gå på skolen.
Husdyrene kunne ikke spise samme gress
som muslimenes dyr, og de fikk heller ikke
vann til avlingene sine. Livet ble en kamp.

Inviterer inn

Når forfølgelsen er hard, må troen være sterk
og forankret. «Dersom du åpner hjemmet ditt
for andre, er det viktig at du er grunnfestet»,
sier Ruslan. «Du åpner opp med en stor risiko
for å møte forfølgelse.»

«Dere er ikke vanlige
mennesker; dere er bønnesvar
fra Herren!»
Ruslan har vært kirkeleder i seksten år og
tjener isolerte kristne over hele landet. Han
kjenner mange hjem hvor Jesus blir tilbedt i
det skjulte, bak lukkede dører.
I tillegg til å invitere folk hjem til seg, besøker
han stuer og kjøkken rundt om i landet.
Han kjører en enkel bil og ankommer sent
på kvelden for å holde seg skjult. Fremme
bruker han tid sammen med gruppen. De
ber og lovsynger i stillhet, og Ruslan deler
evangeliet med menn og kvinner som har
konverteret fra islam.
Det er et farlig, risikabelt arbeid – men uten
denne viktige tjenesten kan nye kristne bli
ensomme, motløse og miste troen.
Ruslan er engasjert og modig, men han
trenger at andre står sammen med ham.
«Takket være din forbønn og støtte, er vi i
stand til å overleve i dette fiendtlige miljøet»,
forteller han.
Ruslan og andre isolerte kristne er avhengige av at den verdensvide kirke står sammen med dem.
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«Et svar fra Herren»

I mer enn ett tiår har støtten fra Åpne Dørers
støttespillere styrket Ruslans tro og tjeneste.
«Dere tok det første steget ved å finne meg»,
sier Ruslan. «Og dere hjalp meg personlig når jeg ikke hadde råd til medisinsk
behandling.»
Isolerte kristne opplever å bli forvist fra
lokalsamfunnet. Åpne Dører støtter dem på
ulike måter. «Noen har fått høy til husdyrene,
andre vann. Flere har mottatt symaskiner
eller verktøy som hjelper dem å tjene til
livets opphold», forteller Ruslan. «Menigheten
vår er fattig – og når vi ikke kan hjelpe dem,
kan dere det.»
Over store deler Sentral-Asia fører din forbønn og støtte til at kristne står sterke i sin tro.

For Ruslan er du hans familie, sendt av Gud:
«Det dere gjør er viktig. Dere er ikke vanlige
mennesker; dere er bønnesvar fra Herren!
Vi vet at vi ikke er alene, men en del av
en verdensvid kristen familie. Og hva gjør
en familie? De støtter deg når du har det
vanskelig.»

HEMMELIGE KRISTNES TROSREISE

BLI MED Å BE FOR DIN KRISTNE
FAMILIE I SENTRAL-ASIA
• Takk Gud for Ruslans mot, og be
om at Gud skal beskytte ham i
tjenesten.
• Be for Ruslans familie når de åpner
hjemmet sitt for muslimer som
søker Jesus. Be om visdom og
ledelse.
• Takk Gud for Ruslans datter som frimodig deler sin tro med mennesker
hun møter. Be om beskyttelse og at
hennes tro skal fortsette å vokse.

Flere steder i verden er det å følge
Jesus ansett som en forbrytelse, og
kan straffes ved loven. På slike steder
er det mange kristne som må holde
sin tro skjult.

• Be om at isolerte kristne over hele
Sentral-Asia skal få kjenne at den
verdensvide kirke står sammen
med dem.

Dersom nye troende deler troen sin med andre,
står de i fare for å bli kastet ut hjemmefra, forfulgt av myndigheter og religiøse lærere eller
sendt til rehabiliteringssenter.

* Navn er endret på grunn av sikkerhet
** Vi kan ikke gi deg navnet på landet på grunn av
sikkerhet. Men landene i regionen er Kirgisistan,
Tadsjikistan, Usbekistan, Kasakhstan og Turkmenistan.

«Gud lar ensomme
finne et hjem»
SALME 68:7A

Din støtte og dine bønner styrker isolerte troende som Ruslan.. |llustrasjonsfoto © Getty
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HEMMELIGE
KRISTNES
TROSREISE

Til tross for farene velger noen konvertitter å
dele troen sin med andre. Her er fire historier
som illustrerer ulike faser av trosreisen til hemmelige troende.

FASE 1:

HOLDER TROEN SKJULT FOR FAMILIE OG VENNER

Morium*(19) kommer fra en konservativ muslimsk familie. Hele livet hennes er begrenset
av familien. Hun får ikke ha egen mobiltelefon, og vennene hennes er valgt og godkjent
av familien.
En dag, ved en tilfeldighet, møtte Morium
en kristen jente og de ble raskt venner. De
snakket med hverandre om alt, også Jesus.
Morium ble stadig mer interessert i denne
mannen som vandret på jorden for to tusen
år siden. Flere ganger snek hun seg ut for å
møte sin nye venninne for å snakke om Jesus
og kristen tro. Ikke lenge etter tok hun imot
Jesus som sin Frelser.
Morium holder det nye vennskapet skjult for
familien sin: «Dersom foreldrene mine finner

ut av det, vil de sperre meg inne», forteller
hun med skjelvende stemme.
Dette året har Morium deltatt på en ungdomsleir i skjul, arrangert av Åpne Dørers
lokale partnere. «Det er umulig å dele troen
med familien min. De må ikke oppdage at
jeg følger Jesus. Jeg kom hit for å finne ut
mer om Ham og kristen tro», forteller Morium.
«Mine foreldre og søsken vet ikke at jeg er
her. Jeg kan aldri fortelle dem om dette, og
jeg måtte lyve til foreldrene mine for å kunne
delta. Jeg elsker å være på leir og lære mer
om Jesus!»
Morium er usikker på hvor lenge hun klarer å
holde troen skjult, men foreløpig er det det
tryggeste hun kan gjøre.

Juli 2022
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FASE 2:

BEKJENNER SIN KJÆRLIGHET TIL JESUS FOR ANDRE

I fire år har Kabir* trodd på Isa Almasih, Jesus
Kristus, i det skjulte. Han kommer fra en muslimsk familie, og stammen hans er kjent for å
være stolt av islam.
Kabir fikk oppleve Isa Almasihs kjærlighet og
fred. Da han tok valget om å følge Jesus, var
han klar over farene det medførte. Etter å ha
holdt troen skjult en stund, gav Gud ham mot
til å dele den med andre.
«Jeg vokste i min relasjon til Jesus, og jeg
tenkte for meg selv: Hvorfor skal jeg holde
noe så fantastisk skjult for mine kjære?»
forteller Kabir.

Han bestemte seg for å gradvis dele de
gode nyhetene med familie og venner.
Lokalsamfunnet hadde allerede begynt å oppdage hans nye tro. De ble først overrasket,
men da de hørte vitnesbyrdet hans, ble de
mer positive og begynte å lytte til ham.
Noen av søskenene til Kabir fikk høre om troen hans. De ble sinte, men valgte å beskytte
broren ved å holde informasjonen skjult for
foreldrene.
Kabirs foreldre bor langt unna, og er fortsatt
uvitende om hans nye tro. Han ber om at Gud
skal åpne dører og oppfylle bønnen hans om
at hele familien skal få bli kjent med Jesus.

FASE 3:

OPPDAGET OG FORFULGT AV FAMILIEN, LOKALSAMFUNN,
RELIGIØSE LEDERE ELLER MYNDIGHETENE

«Ingen forstod situasjonen min. Jeg hadde
ikke håp og ville ta mitt eget liv. Jeg gråt mye.
Da var det at jeg plutselig opplevde å få fred
i hjertet. En stemme sa til meg: ‘Slapp av. Du
trenger ikke gråte. Gud aksepterer deg slik
du er. Han vet hva som foregår i livet ditt. Du
betyr mye for Ham. Du er verdig’», forteller
Ruti, en kristen konvertitt.
17 år gamle Ruti* hadde aldri sett for seg at
det å forelske seg i en kristen ville bli ansett
som feil av hennes egen familie. Da Ruti delte
at hun var blitt en Jesu etterfølger, trodde
familien knapt på henne. Men da de oppdaget at kjæresten hennes var kristen, forstod de
at det var sant.
De gjorde alt de kunne for å splitte dem.
En shaman prøve å overbevise Ruti om at
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kjæresten hadde kastet en forbannelse
over henne, og at det var grunnen for at hun
ikke lenger var muslim. De tvang henne til
å drikke en eliksir for å kaste ut den ‘kristne
ånden’ i henne. Familien misbrukte Ruti fysisk
i åndelighetens navn. De tok alle tingene
hennes som inneholdt kors og ødela dem.
De krevde at hun fornektet Jesus, men Ruti
ropte frimodig ut: «Jeg tror bare på Jesus!
Jesus! Jesus!»
Ett slag, deretter ett til... De fortsatte å slå
henne og klemte til rundt halsen så hun ikke
fikk puste. «De rev meg i håret og klippet det.
Hendene mine tviholdt de så tett sammen at
neglene mine begynte å løsne, men på det
tidspunktet følte jeg ikke smerte.» Ruti forklarer at de etterhvert løsnet taket rundt halsen.
«De lot meg puste igjen fordi de trodde jeg

ropte ut til Allah. De sa til hverandre: ‘Hun
er overbevist nå. La oss slutte. Islam er
vakkert!’»
Noen måneder senere greidde Ruti å rømme.
Hun snek seg inn på en buss som tok henne
til en by langt borte fra familien. Hun hadde
aldri reist noe sted på egen hånd før. Noen
lokale kristne som kjente Ruti hjalp henne, og
hun ble ført til et trygt sted av lokale partnere.

Nå bor hun sammen med mentorer som
hjelper henne åndelig og som bryr seg om
henne. Åpne Dørers lokale partnere gir
henne økonomisk støtte til hun er klar til å stå
på egne ben. Til tross for alt det vonde Ruti
har opplevd på grunn av sin nye tro, drømmer
hun om å kunne undervise i kristen tro. Hun
ønsker å lære andre om Jesu kjærlighet og
fred, som reddet henne.

FASE 4

DELER TROEN ÅPENT MED FAMILIE, VENNER OG
LOKALSAMFUNN

Katharina* er datter av en anerkjent religiøs
leder. Hun var lydig til islams veier, og stilte
aldri spørsmål ved det. Først da hun giftet
seg med en ateist fra en katolsk familie,
begynte hun å stille spørsmål ved troen sin.
Ektemannen var skeptisk til alt som handlet
om religion. Da han ble tvunget til å konvertere til islam for å gifte seg med henne, begynte han å stille mange spørsmål som utløste
enda flere spørsmål for Katharina.
Hun gikk til faren med spørsmålene sine.
Han svarte henne og introduserte henne til
andre religiøse lærde. Men Katharina var ikke
tilfreds med svarene noen av dem gav.
Hun begynte å lete etter svar på egenhånd.
Hun ble med i gruppediskusjoner, blant
annet noen med kontroversielle syn på islam,
som anti-Hadith-gruppene. Etter måneder
med leting etter svar, endte hun opp med en
bibel i hånden. I det hun begynte å lese, ble
alle spørsmålene hennes besvart.
Katharina delte sin nye tro med ektemannen, som overaskende nok også tok imot
Jesus som sin Frelser. De begynte å dele

sin kjærlighet til Jesus med mennesker de
møtte, og mange kom til tro gjennom deres
vitnesbyrd.
De har stått overfor mye forfølgelse både fra
familien og i arbeidslivet. Presset og forfølgelsen ble så krevende at de på et tidspunkt
valgte å forlate landet. Men etter noen år
bestemte de seg for å vende hjem for å fortsette tjenesten Herren har gitt dem.
Katharinas familie har fornektet henne, og
hun har ikke lenger kontakt med dem. Hun
fikk ikke en gang tillatelse til å ta farvel med
sin far etter hans død, selv om de visste at
hun elsket ham veldig høyt.
Katharina holder fremdeles fast på troen sin
og fortsetter å be om at familien skal bli kjent
med Jesus. Hun og mannen er vertskap for
en huskirke der de bor. De samler kristne
som må skjule sin tro og andre utstøtte
kristne for å tilbe Gud sammen.
*Navn endret av sikkerhetsgrunner
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Ali og Zahra fra Iran

Bønn gav styrke i
fengselet

R E N F OR

Ali og Zahra fra Iran ble avhørt og mishandlet.
De var helt avhengige av bønn. Din støtte hjalp
dem gjennom år med forfølgelse – og i dag står
de fortsatt sterke i troen.

Se filmen om Ali
og Zahra på vår
YouTube-kanal:

Scan QRkode med
mobilkamera

Allerede i tenårene begynte Ali å misbruke
allkohol og narkotia. Men den dagen Ali valgte å følge Jesus, ble han satt fri fra avhengigheten. Også hans kone Zahra kom til tro.
De visste at valget de hadde tatt om å følge
Jesus ville forandre livet deres for alltid. Paret
bodde i Iran, hvor konvertitter til kristen tro
lever under hard forfølgelse.
Det tok ikke lang tid før Ali og Zahra ble
arrestert for første gang. «På vei til fengselet
slettet jeg nummer fra telefonen min for å
ikke risikere å angi andre kristne», forteller
Ali. «Jeg ble ført til en celle uten lys, teppe og
mulighet til å gå på do. De satte meg i forhør
og de slo meg. De ønsket å infiltrere kirken.»
Paret ble løslatt – men i to år levde de under
forfølgelse, trakassering, trusler og vold.
«Hver dag var tortur og lidelse», forteller Ali.
Ingen ville ansette ham, barna ble utestengt
fra skolen, venner og familie vendte seg mot
dem. De kunne når som helst bli arrestert og
satt i nye avhør.

Ali og Zahra forteller at bønn hjalp dem å overleve
årene under forfølgelse i Iran.
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En ting gjorde en stor forskjell for Ali og Zahra:
Dine bønner. Å vite at den verdensvide Kirken
stod sammen med dem i bønn betydde alt –
og Gud svarte på mektige måter.

«Bønn var det eneste som styrket oss under isolasjonen i fengselet», forteller Ali.
«Ikke noe annet. Bare Gud kan gå inn på
de mørkeste stedene. Vi er en del av Jesu
legeme, uansett hvor vi er.»
Zahra legger til: «Da jeg satt i fengsel, tenkte
jeg: Det er folk som elsker meg, de gråter på
grunn av min smerte og - viktigst av alt - de
ber for meg! Uten Guds makt kunne jeg ikke
ha klart tiden i fengselet.»
Til slutt tok paret den vanskelige beslutningen om å forlate Iran, og de bor nå i Tyrkia.
Takket være støtte fra deg fikk de mulighet
til å delta på et seminar som hjelper dem
å bearbeide traumene etter forfølgelsen.
Støtten og bønnene til deres verdensvide
familie hjalp dem å forstå at de ikke er alene.
I dag fortsetter de å stå sterke i troen. Under
forhørene i fengsel fikk Zahra spørsmålet:
«Dersom du kunne gå tilbake i tid, ville du
fremdeles valgt Jesus?» Svaret hun gav, var
et tydelig ja! Ali forteller: «Gjennom lidelsen
forlot Jesus meg aldri. Jeg kan ikke leve
uten Ham; det finnes ingen annen vei.»

BØNN
• Be for Zahra, Ali og deres to
barn; Daniel og Samuel.
• Takk for at familiens tro har
blitt styrket, til tross for alt
de har vært gjennom.
• Be om at Gud skal helbrede
traumene og fylle dem med
håp for fremtiden.

Ali og Zahra
sammen med
barna Daniel og
Samuel, som nå

• Be for Kirken i Iran, om
styrke, mot og kraft midt i
forfølgelsen. Takk Gud for
alle dem som velger å følge
Ham, til tross for farene de
står overfor.

lever i Tyrkia.
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India

10

EKSTREM

Usbekistan

Usbekiske myndigheter er aller mest redd for islamsk ekstremisme; derfor har de
ateistiske styresmaktene siden 2018 hatt overvåkningskameraer utenfor landets
moskeer. Men i stadig større grad monteres det nå også kameraer som rettes mot
inngangspartiene til landets kirker. En av menighetene hevder at myndighetene
er særlig interessert i om barn under 18 år deltar på møtene, siden barne- og
ungdomsarbeid er forbudt ved lov.

Kina

17

2021 har vært ‘det mest
voldelige året for kristne i
India’, ifølge den indiske og
tverrkirkelige organisasjonen
United Christian Forum. Likevel
har Indias høyesterett nylig
avvist et krav fra flere kristne
organisasjoner om en særskilt
kommisjon som kan etterforske
saker og straffeforfølge grupper
som er ansvarlige for å angripe
kristne.

I mars iverksatte kinesiske
myndigheter strengere regler
for evangelisering på nett. Det
tok ikke lang tid før de begynte
å slå ned på kristne websider.
Flere apper og WeChat-konti
er blitt stengt, og bare det å
skrive ordet ‘fuyin’ (evangelium)
på nettet kan være nok til at
myndighetene blokkerer en
side.
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Nigeria

En fersk video på sosiale medier skal vise 20 kristne nigerianere fra Borno som blir
henrettet av ISWAP, den nigerianske grenen av IS. En av terroristene truer «kristne
over hele verden» og sier at «jihadister vil krige mot dem til tidenes ende». Jo
Newhouse, talsmann for Åpne Dører i området, uttaler at «selv om ISWAP på denne
måten ønsker å spre frykt, så bør kristne verden over heller la seg inspirere av disse
mennene. Så langt vi vet, holdt de fast på troen selv om de visste at det kom til å
koste dem livet.»
Be for ofrenes familier og for situasjonen for de kristne i Nord-Nigeria! Be om
beskyttelse for de utsatte kristne minoritetene i denne delen av Afrika.
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Sudan

I flere år har lokale islamister forsøkt å stenge kirken i Gezira, litt sør for hovedstaden.
Under gudstjenesten 10. april trengte tre angripere seg inn, og pastor Stefanos Kajo
og et par andre tilstedeværende ble skadet. Angriperne knuste også stoler og rev
i stykker bibler. Da Kajo anmeldte forholdet, ble både han og lederen for angrepet
tiltalt og dømt til en måneds fengsel for å ha ‘forstyrret freden’.
Flere og flere tjenestemenn fra diktatoren Omar al-Bashirs tid blir nå gjeninnsatt i
sine embeter av de militære myndighetene, og det kan se ut som om drømmen om et
friere Sudan kommer stadig mer på avstand.

Juli 2022
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HER MØTER DU
OSS I JULI

UTFORDRE
OG INSPIRERE
UNGE

– Med vitnesbyrd
fra de forfulgte

Gjennom arbeidet i Norge ser vi at vitnesbyrdet fra forfulgte kristne berører og engasjerer
ungdommer. Historier fra mennesker som velger Jesus – også når det koster, både inspirerer og utfordrer til et liv i overgivelse til Gud.
I år starter vi et samarbeid med Tønsberg
bibelskole hvor vi fra høsten skal ha to studenter som i sin praksis vil jobbe blant unge
her i Norge.

Nå er vi på utkikk etter en bil som disse to
kan bruke når de reiser rundt i Norge for å
utfordre og inspirere unge med budskapet
fra de forfulgte.

HA R DU EN BIL DU IKKE
LENGER BRUKER?

De to bibelskolestudentene, Ingrid Skauen
Brekke og Casper Halvorsen, skal reise
rundt på ungdomsmøter og dele fra den
forfulgte kirke.
«Vi har forventinger til dette», forteller
Marcus Wallin, regionleder i Østlandet vest.
«Ungdommer i Norge trenger gode forbilder for etterfølgelse av Kristus. Vi tror den
forfulgte kirkes stemme vil gi akkurat dette.
Samarbeidet med Tønsberg bibelskole kan
bli et viktig verktøy på veien.»

Dersom du ønsker besøk fra
Åpne Dører, ta kontakt med oss.
Send mail til norway@opendoors.no
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Åpne Dører Norge

Korsvandring fra
Lindland gård til
Hegna

4. juli

Evjetun bibelcamping
– barn & ungdom

5. juli

Justøyfamilien bibelcamping – Seminar +
Ungdomsmøte

6. juli –
7. juli

Lyngdal Bibelcamping
Seminar + Bibeltime +
Ungdomsmøte

8. juli

Nissedal
Bibelcamping
– Seminar/Bibeltime

27. juli

Justøyfamilien bibelcamping – Seminar +
Ungdomsmøte

28. juli – Lyngdal Bibelcamping
29. juli
Seminar + Bibeltime +
Ungdomsmøte

HAR DU EN BIL DU IKKE LENGER BRUKER,
ENTEN DET ER SOM EN GAVE ELLER SOM
KAN LÅNES BORT ET ÅR?
Ta kontakt med oss på telefon: 38 11 14 00 eller på
mail: norway@opendoors.no.

VIL DU VÆRE MED Å BE FOR
INGRID OG CASPER?
Vi vil gjerne besøke din
ungdomsgruppe!

3. juli

• om at Gud må utruste dem i tjenesten
• om at de må få erfare mer av Gud
• om at flere unge skal bli bedre kjent
med Jesus gjennom vitnesbyrdet fra de
forfulgte

Forfulgt

2022
Kom og bli inspirert
og utfordret av den
forfulgte kirke!
Dato: 16. - 18. september
Sted: Klippen, Sandnes
Sett av helgen allerede nå og
la deg engasjere og inspirere
av møte med forfulgte kristne.
Internasjonale gjester:

Timothy Cho
fra Nord-Korea
m flere.

SEND EN OPPMUNTRENDE HILSEN TIL
TALITHA FRA SENTRAL-ASIA
5. desember i fjor knelte Talitha (17) ned og ga hjertet sitt til Jesus. Hun
er den eneste kristne i familien, og frykter det øyeblikket foreldrene
eller andre i slekten finner ut om hennes nye tro.
Talitha vet ikke at hun er en del av den verdensvide kirken. Hun trenger
dine bønner og å få vite at hun har en kristen familie som står sammen med
henne.
Send en oppmuntrende hilsen til Talitha. Skriv noen tanker og en bønn
for henne, og vi vil sørge for at hun får meldingen din.
Send hilsen til norway@opendoors.no

Juli 2022
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KIRKEN PÅ FLUKT
I flere land blir kristne presset til å flykte fra sine
hjem som en bevisst strategi fra forfølgerne.
Hensikten er å utrydde kristen tro og praksis.
I høst har vi et spesielt fokus på dem som er på
flukt på grunn av sin tro. Både på Søndag for
forfulgte og i fakkeltogene vil vi løfte fram deres
situasjon og be for dem.
I 76 % av landene på World Watch List rapporterer
kristne at de blir fordrevet fra sine hjem på grunn
av deres religiøse identitet, enten som den eneste
eller som medvirkende faktor. Dette gjelder blant
annet land som Nigeria, Afghanistan, Iran og
Burkina Faso.

FAKKELTOG 2022
BLI MED Å GÅ I FAKKELTOG I SOLIDARITET
MED FORFULGTE KRISTNE
Her er noen av stedene du kan bli med i fakkeltog; flere kommer til:
Fosnavåg 25.10 / Ålesund 26.10 / Molde 27.10
/ Sandefjord 2.11 / Grenland 3.11 / Oslo 3.11 /
Arendal 7.11 / Kristiansand 8.11 / Tromsø 8.11 /
Bergen 9.11 / Lyngdal 9.11 / Stokmarknes 9.11 /
Stavanger 10.11 / Kristiansund 12.11 /Råde 13.11 /
Tønsberg 13.11 / Flekkefjord 13.11

SØNDAG for

Blir du med på denne
måten å sette et
spesielt fokus på dem
som er ‘på flukt for sin
tro’? Vi vil løfte deres
sak slik at medier,
politikere og folk over
hele landet får øynene
opp for uretten som
skjer.

Se fakkeltog.no for oppdatert informasjon

FORFULGTE
SETT AV LITT TID I NOVEMBER!

I november hvert år setter kristne over hele verden fokus på den
forfulgte kirken. Søndag for forfulgte er en gyllen mulighet til å
utfordre og inspirere din menighet gjennom de forfulgtes vitnesbyrd. Samtidig trenger de våre bønner og vår støtte.
VI ER ÉN KIRKE, ÉN FAMILIE!

BLIR DU MED?

Ressurser som kommer:
• Historier og filmer
• Prekenforslag, bønner
• Opplegg for barn og
unge

Ressurser bli tilgjengelig på opendoors.no/SFF i slutten av september.

