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«Jeg kjenner ikke

denne mannen!»

…Litt etter kom de som sto der, bort til
Peter og sa: «Visst er du en av dem, du også!
Dialekten røper deg.» Da ga han seg til å
banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne
mannen.» I det samme gol hanen. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før
hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.»
Og han gikk ut og gråt bittert...

Praba med bilde av sønnen Peter (7) som døde
i angrepet 1. påskedag på Sri Lanka i 2019

«Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.
Han er ikke her, Han er oppstått!»
Matt 28.5b-6a

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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Det nærmer seg påske, og vi skal igjen lese om
Peters svik. Det er sterkt. Det utfordrer. Vi
kjenner Peter; tøff, uredd, overgitt – tror han.
Men så er sviket totalt. Mot hans Herre og
Mester, og beste venn. Alt er tapt – tror han.
Men så møter han Jesus på nytt.
Det samme skjer akkurat nå. Mange kristne
står i et enormt press, fornekte Jesus og gå fri
– eller fangenskap og død. For noen blir presset
for stort. Men som Peter som fikk nåde til å
reise seg igjen, så tror vi på nåde og kraft til en
ny start.
Dette gjelder også meg og deg, for vi lever
alle i en kamp, om vi er det bevisst eller ikke. Og
noen ganger faller vi. På grunn av korset, Jesu
død og oppstandelse, så kan vi reise oss på nytt
og gå videre, i Hans kraft.
Jeg har lyst å dele en bønn med deg, skrevet

av en som har gått foran. Johan Huss, han
måtte betale for sin tro med sitt liv, og ble brent
på bålet i 1415,
«Å kjærlighetens Kristus, dra meg, jeg som er
svak, etter deg.
For om du ikke drar meg, kan jeg ikke følge deg.
Gi meg en tapper ånd, så den kan være rede
og våken.
Om menneskenaturen er svak, så la din nåde
gå foran meg,
Være ved min side og følge meg.
For uten deg kan jeg ikke gjøre noe.
Og særlig kan jeg ikke møte en forferdelig død
uten deg. Gi meg en ånd som er rede, et fryktløst hjerte, en rett tro, et fast håp og en fullkommen kjærlighet,
Slik at jeg for din skyld kan legge ned mitt liv
Med tålmodighet og glede»
La oss be for oss selv, og for våre forfulgte
søsken som nå skal feire påske, om at Jesus skal
prege våre hjerter sterkere enn enhver frykt og
omstendighet.
God påske – Kristus er oppstått! Jubelropet lyder over hele jorden! Og kanskje er
det slik at på de mørkeste stedene er jubelen
tilsvarende sterk?
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Kirken

Under angrep

De kristne høytidene, som
jul og påske, er ekstra tøffe i
områder der kristne forfølges.
Risikoen for voldelige angrep
øker. De som ønsker å skade
kirken, vet at mange troende
vil være samlet disse dagene,
noe som gjør kirken til et
hovedmål.
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Første påskedag i 2016 gikk en bombe av i
Pakistan, der 74 mennesker mistet livet. Vi var
umiddelbart tilstede for å støtte de sårede og
etterlatte på ulike måter. I 2017 ble to kirker i
Egypt bombet på palmesøndag; 45 mennesker
mistet livet.
Første påskedag i fjor skjedde det igjen. 21.
april gikk tre bombeeksplosjoner av i tre ulike
kirker. Denne gangen på Sri Lanka. Disse koordinerte angrepene, sammen med angrep på tre
hoteller, krevde 253 liv og hundrevis ble skadet.
Ekstremister fra Den islamske stat hevdet senere at de stod bak angrepet. Åpne Dører støtter
familier som ble berørt av angrepet gjennom
praktisk hjelp, regelmessige besøk, bønn og oppmuntringsbrev fra hele verden. Slik kan våre
søsken på Sri Lanka vite at de ikke er alene eller
glemt. Vi vil fortsette å støtte dem, også med
hjelp til gjenoppbygging av Zion-kirken, og ved
å fortsette å be og gi oppmuntring til familiene.
Til tross for disse grusomme angrepene har
ikke kirken latt seg kue. Både i Pakistan, Egypt
og på Sri Lanka er mange nå mer bestemt enn
noensinne på å nå sin nasjon sin med evangeliet.
Din støtte og dine bønner hjelper ikke bare
de troende til å bli legt, men også kirken til
å stå sterk og fortsette sitt oppdrag: å nå
verden med Jesu kjærlighet!

Palmesøndag 2017 ble 49 mennesker
drept og over 100 såret etter
bombeattentat mot to kirker i Egypt.
IS tok på seg ansvaret.
Dette bønneropet fikk vi samme dag fra en av
våre kjære medarbeidere i Egypt:
«Min sjel er bitter og min ånd gråter i smerte
og pine.
Herre, se i nåde til Egypt!
Herre, avdekk de mørke kreftene av bedrag og
vondskap og kom med ditt lys.
Herre, se til dine barn, og hjelp oss å stå faste i
troen og holde motet oppe.
Må ditt navn bli herliggjort også midt i død,
smerte og ødeleggelse!

Vi elsker Egypt!
Vi vil ikke forlate vårt land,
Vi vil stå imot fryktens ånd, i kraft av Hans
kjærlighet.
Vi vil fylle kirkene også denne påsken, og tilbe
i Jesu navn.
Vi vil la lyset skinne i hver gate, bygd og by.
Lyset Han ved sin nåde har tent.
Vi vil fortsette å be for alle egyptere, spesielt
for dem som har et formørket og forført sinn,
slik at vår Far kan rense deres sinn og deres
hjerter.»

BØNN
•

Be om beskyttelse, styrke og trøst til dem som må feire påsken alene. Spesielt gjelder
dette konvertitter til kristen tro.

•

Be om beskyttelse rundt alle gudstjenester og samlinger der kristne kommer sammen for å feire Jesu død og oppstandelse i farlige omgivelser.

•

Be om at onde planer blir avslørt, og be om at de som forfølger skal se sitt liv i lys av
korset.
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Sri Lanka:

Smerte

Savnet er stort og sårt. Kuweni og ektemannen Kugan
mistet sønnen i angrepet, søsteren Dina i midten.

og håp

Sri Lanka: I etterkant av angrepet første
påskedag har team fra Åpne Dører besøkt
kristne som ble rammet av angrepet.
Historiene er utfordrende, men midt i
mørke ser vi at håpet gjenopprettes og at
Gud er tilstede. En av våre medarbeidere
forteller:

«Hvordan kan vi be for dere?»
Ektemannen så på konen, Kuweni, og sa:
«Be for min kone. Hun greier ikke akseptere at
sønnen vår er død. Hun har så mange spørsmål.»
En av våre medarbeidere, Tala, henvendte
seg til henne og spurte hvilke spørsmål hun
hadde.
Hun svarte: «Det er ikke det at jeg har mange
spørsmål. Det er bare det at jeg savner ham sånn.
Han sitter på fanget mitt hver dag.»
Der var det. Ordene hun ikke hadde greidd
å fortelle ektemannen, men som han trengte å
høre. Sorgen hadde skapt en kløft mellom dem.
Vi kunne bare håpe at dette kunne være med å
bygge en bro.
Vi reiste oss, samlet oss i en ring og ba
sammen.

var hjemme i huset ved siden kirken. Datteren
min spurte om jeg kunne hente et glass vann
til henne. Jeg gikk inn på kjøkkenet, og ...» hun

pauser et lite øyeblikk. «Så kom eksplosjonen.
Taket raste sammen.»
Hun sprang ut og så flammer. Det var et
blodbad – mennesker skrek, sprang, flyktet
og lette etter sine kjære.
«Det vanskeligste var å se de døde kroppene.»
Verlini, en hengiven søndagsskolelærer, er
en av dem som omkom i angrepet. Michelle så
kroppen hennes bli fraktet bort.
«En ting vet jeg. Verlini fryktet Gud. Hun er
nå sammen med sin Skaper.»

Det første jeg la merke til da jeg kom inn i
Zion-kirken bare måneder etter angrepet, var
hvor lite sikkerhetstiltak det var. Det var ingen metalldetektor eller bevæpnede vakter,
som en ofte ser etter slike angrep.
Det andre jeg la merke til var hvor levende
denne evangeliske kirken var. Lovsangen var
full av liv, pastoren og menigheten ba lenge og Jobs venner
med kraft. Og de ba for de syke – lenge. Det Noen av de etterlatte har begynt å bearbeide
er vanskelig å ta innover seg at for bare et år tapet og har med Guds hjelp fått oppleve
siden ble denne levende menigheten voldelig fornyet styrke, men ikke alle er ikke der enda.
Noen lever fremdeles i depresjon og isolasjon.
angrepet, og mange medlemmer revet bort.
Angrepet
Vi besøkte det bombede kirkebygget. Michelle,
konen til pastor Roshan, viste meg et to ganger fire meter langt banner utenfor kirken. Det
var dekket med bilder av dem som mistet livet
i angrepet.
Michelle husker godt det som skjedde. «Jeg

«Det er bare det at jeg
savner ham sånn. Han
sitter på fanget mitt
hver dag.»

Vi besøkte foreldrene til 15 år gamle Kevin.
Sorgen de bar etter tapet av sønnen var fremdeles stor. Vi satt i stillhet. Jeg følte meg som
en av Jobs venner. Det var bedre å sitte i stillhet. Hva kunne jeg si? Skulle jeg dele et bibelvers om Guds kjærlighet? Ville det i det hele
tatt få dem til å føle seg bedre?
Vi stilte det eneste spørsmålet vi kunne:
Michelle, konen til pastor
Roshan var like i nærheten da
bomben smalt i Zion-kirken i
Sri Lanka
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Danse i mørke
Verlini må ha vært en helt spesiell person.
Nesten alle vi møtte nevnte henne. Rett før
angrepet hadde hun samlet alle søndagsskolebarna i en sirkel og oppfordret dem til å ta opp
hånden dersom de ville være vitner for Jesus.
Alle barna rakte opp hånden. Ti minutter senere døde hun, ektemannen og 14 av barna. Nå er
de hjemme hos Jesus.
Da vi kom hjem til hennes bror ble det
klart at denne familien var annerledes enn
alle andre vi hadde møtt. Atmosfæren var ikke
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«Gå?» sier noen. «Hun kan også danse!»
like trykkende. Verl og konen mistet sønnen
Den lille jenta stiller seg opp på gulvet i stuJackson, søsteren Verlini og svogeren Ranjith.
Verlinis yngste datter og sønn bor nå hos en og begynner å danse.
Debbie mistet begge foreldene, men likevel
Verl og familien. Debbie (6) var sammen med
foreldrene da bomben gikk av og ble hardt ska- synger hun om Jesu seier. Hun mistet øynene,
men hun danser i mørke.
det. Hun mistet synet og kunne ikke gå.
Jeg spør konen til Verl, Rebekka, hvor de finner glede og styrke. «Debbie,» svarer hun. «Hver Gud er tilstede
gang vi er lei oss, kommer hun bort til oss og sier: Turen føltes som en berg-og-dal-bane. Noen
ganger var vi lang nede i smerte og fortvilelse,
‘Hvorfor gråter du? Våre kjære er i himmelen.’»
Tanten spør om Debbie ikke vil synge en andre ganger opplevde vi å bli styrket og få
kraft og nytt mot. Men Gud var
sang hun har laget. Jenten
tilstede både nede i dalen og på
begynner å synge om Jesus
«Hver gang vi er lei
toppen av fjellet.
som har vunnet seieren på
oss kommer hun bort
Alle vi møtte holdt fast på
Golgata.
Guds løfte om gjenopprettelse,
Debbie har uten tvil artil oss og sier: ‘Hvorfor
og vi fikk representere den
vet morens tro.
Vi spurte henne hva gråter du? Våre kjære globale kirke – Jesu kropp –
som kom for å være sammen
hennes
favoritt-bibelvers
er i himmelen.’»
med dem som lider.
er. Hun forteller at favorittJeg oppdaget at påsken ikke
verset er om Bartimeus, som
fikk synet igjen. Hun forteller at hun vet at en er full av smertefulle minner for dem, men noe
som gir håp. Det var på grunn av påsken at de
dag skal hun også få se igjen.
Da vi skal til å gå, klatrer hun ned fra sengen måtte lide, men det er også gjennom påsken at
seieren er vunnet. Jesus bar våre synder, men
og går mot oss.
«Kan du gå?» utroper en av våre med- også vår smerte.
arbeidere.

Debbie (6), mistet sine foreldre og sin bror i angrepet 1. påskedag 2019.
Selv mistet hun synet og ble skadet i bena. Nå bor hun hos sin tante.

SKRIV EN OPPMUNTRING!
Retningslinjer for skriving av en hilsen

SKRIV TIL RIKIYA
En måned etter at Rikiyas mann døde ble landsbyen hennes angrepet av Boko Haram. Da hun fikk
nyheten, samlet hun sammen barna og flyktet.
Rikiya og barna ble værende i en annen landsby
i to måneder før det var trygt å vende tilbake. Hun
hadde mistet alt. «Jeg hadde det vanskelig da jeg
kom tilbake. Jeg var enke med tre barn. Det var ikke
lett», forteller hun mens hun prøver å holde tårene
tilbake. «Jeg var traumatisert: ektemannen min var
borte og Boko Haram hadde tatt landsbyen vår.»
Åpne Dører kunne tilby traumehjelp og mikrolån for
støtte henne gjennom denne vanskelige tiden og gi
henne muligheten til å forsørge familien. «Dere gav
meg håpet tilbake», forteller hun. «Jeg vet ikke hva
jeg ville gjort uten dette lånet.»
Rikiya har opplevd mye vanskelig, men gjennom
alt har Gud vært nær henne. Nå har du mulighet til
å sende en oppmuntrende hilsen!
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•

Be før du begynner

•

Skriv tydelig, med enkelt språk (helst på
engelsk).

•

Ikke nevn Åpne Dører.

•

Unngå omtale av ulovlige væpnede
grupper eller av myndighetene.

•

Legg vekt på trøst og oppmuntring.

•

Ikke legg ved penger i brevene.

•

Skriv gjerne fornavnet ditt, og hvilket land
du bor i, men ikke hele adressen.

•

Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort,
men ta gjerne med ett eller to bibelvers.

•

Send hilsenen til Åpne Dører. Vi sørger for
å sende den til rett sted.

Send kortet/brevet i en lukket konvolutt til:
Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand

Har du lyst å skrive en oppmuntring til våre forfulgte søsken? Et fint kort eller brev kan legges i
Bibelen, eller henges på veggen – til oppmuntring
i lang tid. På våre reiser til feltet er det fint å kunne
overbringe hilsener fra kristne i Norge.
HER ER ET EKSEMPEL:

Dear sister
is not easy. We
I know łhat your siłuation
you always!
pray for you. God is wiłh
Do not be afraid
"Be strong and courageous.
for the Lord
or terrified because of them,
will never leave
your God goes with you; he
you nor forsake you"
Deuteronomy 31,6
orway
With love, from Helga in N
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Mange kristne
opplever høyt
press under
Ramadan:

Sofi vil uansett
ikke bytte bort Jesus
Varmen er kvelende og gatene
uhyggelig stille. En stor kontrast til det vanlige støynivået.
Hanna, en av våre medarbeidere, befinner seg på Afrikas
horn. Det er Ramadan.
Kvinnene er dekket fra topp til tå,
bare øynene er synlig. Menn har
kjortler som går til anklene over
vide bukser, og hodet er dekket
for å indikere meditasjon. Alt går
saktere enn vanlig og man snakker bare når det er absolutt nødvendig. Fasten fører til dehydrering og svingende blodsukkernivå.
Dersom det er mulig å finne et sted
med havbris, stiller de seg der for
å kjøle seg ned i den trykkende
varmen.
Så lenge hun kan huske, har
Sofi* (23) tatt del i Ramadan – i håp
om å oppnå favør hos Allah. Helt til
hun fikk oppleve at hennes rettferdighet er gjennom Kristus, av nåde
alene, ved tro. Hun forteller:
«Jeg fikk høre om Jesus av en kristen kvinne som gav meg en bibel og
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oppmuntret meg til å lese i den.»
Sofi begynte å lese i Bibelen. Hun kom til tro
og fant et fellesskap av hemmelige troende. «Da
jeg skulle møte dem, fortalte jeg familien min at jeg
skulle jobbe.»
Måtte skjule troen
Sofi kunne ikke være åpen om sin nye tro.
Dersom det ble kjent at hun var blitt kristen,
ville de drept henne. Hun holdt troen sin skjult
så lenge hun kunne. Men under Ramadan ble
Sofi avslørt: «Foreldrene mine oppdaget at jeg
ikke fastet. Da forstod moren min at jeg var blitt
kristen.»
De ble rasende! Moren hennes sa: «Hvis du
ikke faster, er du ikke barnet mitt lenger!»
De drepte henne ikke, men trusselen var
likevel livstruende. I deres samfunn har ikke
unge kvinner, som Sofi, midler eller muligheter
til å klare seg alene. Hun opplevde at hun ikke
hadde noe annet valg enn å late som hun adlød.
«Jeg fastet og tilberedte måltid for dem. Jeg gikk inn
på rommet mitt og latet som jeg ba de daglige bønnene. Men jeg ba til Jesus.»
Ved solnedgang blir den daglige fasten
avsluttet, og byen blir forvandlet. Den dempede atmosfæren blir til gater fulle av liv. I det
den daglige fasten brytes, tar folk sin første
matbit siden soloppgang. Menn røyker og tygger khat og snakker høylytt sammen. Overalt
er det overflod av delikatesser - epler, meloner,
kjøtt, pasta, søtsaker, dadler - festen holder på
i timevis.
Ramadan er en vanskelig og ensom tid for
Sofi og andre kristne med muslimsk bakgrunn.

De lever under konstant press for å faste.
Hemmelige troende kan bli oppdaget dersom
de ikke faster. Ensomhet og lengselen etter
fellesskap kan føre til at MBB-ere som er nye i
troen kan bli fristet til å vende tilbake til islam.
Vi spurte Sofi om hva hun tenker om alle
utfordringene hun møter. Hun svarte: «Livet er
vanskelig, men jeg har fått møte Jesus. Jeg opplever
en indre fred som jeg aldri har hatt før jeg ble kjent
med Ham. Nå gir bønn mening. Det er ikke et ritual
slik det var før. Jeg har fått møte Jesus og vil ikke
bytte ham bort mot noe annet i hele verden!»

Ramadan 2020: 23. april til 23. mai.
Dette er en av de mest utfordrende
periodene i året for kristne som lever
i områder der islam er majoritet.
Spesielt er konvertitter fra islam
(MBB-ere) utsatt for hard forfølgelse.
Samtidig er dette en periode der
mange muslimer oppriktig søker
Gud. Og vi vet at det også i denne
perioden er mange som opplever at
Jesus viser seg for dem i drømmer og
visjoner.

BØNN UNDER RAMADAN
•

Takk Gud for at Sofi har fått møte Jesus og funnet et fellesskap som gir henne den
støtten hun trenger.

•

Be om Guds beskyttelse over henne og andre MBB-er under Ramadan. Be om at de må
få oppleve Hans nærvær.

•

Be om visdom for kirker og kristne som arbeider blant kristne med muslimsk bakgrunn under Ramadan.

•

Be om at enda flere muslimer skal få et møte med Jesus i løpet av Ramadan.
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NOTIS FRA FELTET

HØY
FORFØLGELSE

MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE
RUSSLAND
Ikke-ortodokse kirker i Russland presses stadig hardere. Myndighetene bruker i økende grad
regulerings- og sikkerhetsbestemmelser for å hindre eller stenge kirker.

BURKINA FASO

Be om at de ikke-ortodokse kirkene får kraft til å fortsette å nå russerne med evangeliet!
Volden mot kristne har økt i det mest av Afrika
sør for Sahara. Men i Burkina Faso har det eksplodert bare de siste månedene. Bare i februar
var det tre kirkeangrep med tilsammen over 30
drepte.
MALAYSIA

Be for Burkina Faso – og for myndighetenes
innsats mot terrorisme!

Susanna Liew, gift med Pastor Raymond Koh som ble bortført i dagslys i 2017, har mottatt
den internasjonale «Women of Courage Award» for hennes utholdenhet i å kjempe for
rettferdighet for sin mann og andre som har forsvunnet.
Be for de kristne i Malaysia, og særlig for lederne deres.
NIGERIA
Myndighetene i Nigeria innrømmer nå hva
Åpne Dører og lokale kristne har sagt lenge
– at terrorister i nord har blinket ut den kristne befolkningen spesielt. «Dette er et viktig
skritt for gjenopprettelse for den marginaliserte kristne befolkningen nord i Nigeria»,
sier en representant for Åpne Dører. Mer enn
7000 kristne nigerianere har blitt drept for sin
tro siste tre år.

PAKISTAN

IRAN
Virusepidemien i Iran er i ferd med å komme ut av kontroll, og de kristne i Iran ber om forbønn –
særlig for dem som sitter i fengsel. I et desperat forsøk på å begrense smitten har myndighetene
midlertidig løslatt 54.000 fanger, blant dem (minst) 6 kristne. En av dem er den 21 år gamle konvertitten Mary Mohammadi, som har gjort seg bemerket med sin uredde holdning i møte med
myndighetene.

Huma Younus, en katolsk jente på 14 år, ble bortført, tvangskonvertert og tvangsgiftet med en
muslimsk mann. Da foreldrene henne gikk rettens vei for å få henne tilbake, svarte dommeren at
ifølge sharia-loven var dette lov – på tross av at loven i Pakistan sier 18 år - fordi jenta hadde hatt
sin første menstruasjon.
Be for henne, og for andre kvinner og jenter som opplever denne type overgrep.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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Forfulgt
2020

ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFERANSE

Spennende bøker av Tom Doyle:
DRØMMER OG SYNER

– en annerledes vekkelse i den muslimske
verden
Hva ville du ha gjort hvis Jesus viste
seg for deg i en drøm? Hva hvis Jesus
kom til deg i et syn og ba deg om å
følge ham, og disse synene kom tilbake
i en hel måned ?
Stadig flere muslimer opplever dette.

Ville du holdt på din kristne tro
selv når den satte livet ditt i fare?
«Livsfarlig tro» er en henvendelse fra
tidligere muslimer i land som Syria,
Iran, Egypt og Libanon. De vil dele
sine historier med deg som ennå kan
bekjenne troen fritt.

kr 249,-

UTSTILLING AV
«I SEE YOU» KAMPANJEN
MER INFORMASJON KOMMER
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Takk til alle som har gitt jubileumsgaver
og bryllupsgaver til Åpne Dører!
Det gjør at vi kan gi traumehjelp, nødhjelp, bibler, ledertrening, barnehjem,
«safehouses», gjenoppbygging av hus og kirker med mer,
slik at de kristne kan fortsette å være lys på de mørkeste stedene på jorden.

I ILDOVNEN
Som Daniel og vennene hans, lar de
seg ikke skremme. Alle historiene i
boken er sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere muslimer som nå
elsker Jesus av hele sitt hjerte. Kanskje
det er på tide å trekke lærdom fra en
ny generasjon kristne i Midtøsten som
står klippefaste i troen på Jesus.

HOVEDGJEST:
Forfatteren bak bøkene
Drømmer og syner,
Livsfarlig tro, I Ildovnen:
Tom Doyle

• En kvinne som har
vært i fangenskap hos
Boko Haram.

«Det er viktig for meg å støtte mine
brødre og søstre som blir forfulgt for
sin tro på Jesus!», sier Sigrid.

LIVSFARLIG TRO

e nå !

KOMMER OGSÅ:
• Lora som leder vårt
traumearbeid i fem av
landene i Afrika.

Hun gir jubileumsgaven sin til arbeid
blant forfulgte kristne.

kr 225,-

11-13. SEPT. I BERGEN
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Vi gratulerer
Sigrid Braut med
95-årsdagen!

kr 249,-

SE ÅPNE DØRERS UKENTLIGE TV-PROGRAM
På Visjon Norge torsdager kl 19:30
Eller på Åpne Dørers egen Youtube-kanal:
Sett smarttelefon i fotomodus og hold den over QR-koden.

Kan bestilles på

opendoors.no/webshop

eller mail til

norway@od.org

Last ned appen til vår Podcast
og lytt til Åpne Dørers program når det passer DEG!
Få med deg inspirerende kvarter med vitnesbyrd, intervju,
bønneemne og informasjon; samt god musikk.
Abonner på vår podcast: Radioprogram fra Åpne Dører (i iTunes) eller på olaugb.podbean.com
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Vil du være med på lappeteppekampanjen vår:

«I see You»

Vi må ha lappene hos oss før 1. august.
Se opendoors.no for mer informasjon

30 dager i bønn
for verdens muslimer

Kristne rundt om i hele verden ber for den muslimske verden
under Ramadan, som i år begynner 24. april. Bli med i bønn
– og inviter også andre til å bli med – ved å benytte bønneguiden '30 dager i bønn for verdens muslimer' med daglig
lesning og bønneemner. Du blir kjent med en ny folkegruppe
hver dag.
Du kan bestille gratis hefter for deg / dine venner /
din menighet ved å sende en epost til norway@od.org
eller ved å ringe 38 11 14 00

MØTEKALENDER APRIL: (Kan bli endringer pga korona-situasjonen, følg med lokalt)
19. april

19:30

Inspirasjonssamling
Haugesund misjonskirke

20. april

19:30

Inspirasjonssamling
Fredheim Arena

20. april

19:30

Inspirsjonssamling
Rogaland

22. april

19:30

Hellvik bedehus

26. april

11:00

Finsland Bedehus

Herøy frikyrkje,
Fosnavåg

26. april

11:00

Skodje bedehus,
søndagsskolesamling

11.00

Bærum frikirke, Bærum

26. april

11:00

Lyngdal frikirke, Lyngdal

11:00

Bore bedehus

26. april

11:00

Betania bedehus, Klepp
Stasjon

04. april

19:00

Kvitsøy bedehus

05. april

11:00

Steinsdalen bedehus

05. april

19:00

Randaberg
forsamlingshus

14. april

19.30

Skodje kyrkje, Skodje
(Temakveld: Forfulgt)

16. april

19:30

Tomrefjord kristne
forsamlingshus

19. april

11:00

19. april
19. april

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører, ta kontakt med oss. Det er viktig at vi som kirke i Norge
kjenner til våre søsken som betaler en høy pris for sin tro. Og i neste omgang at vi er til støtte for
dem. Samtidig utfordrer og styrker budskapet fra den forfulgte kirke oss. Ta kontakt direkte med
den enkelte forkynner, eller send mail til norway@od.org

