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«Men jeg sier dere: Løft blikket
og se på markene! De står alt
hvite mot høst»

Det kan ikke være sant!

Joh 4,35 b

«Over 60 % av kirkene i Henanprovinsen er
stengt – det kan ikke være sant!», utbruddet kommer fra meg selv. I januar under
arbeidet med World Watch List for 2019.
Henanprovinsen er der den kjente huskirkebevegelsen i Kina startet.

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 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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For et par år siden besøkte jeg Kina, og fikk
møte menigheter og ulike arbeid i en av storbyene. Vi var blant annet i kontakt med en misjonærfamilie fra Europa med flere små barn. De
hadde bosatt seg der, og så for seg mange år i
Kina. Det opplevdes godt å være der, vi var med
på husmøter i ulike settinger og opplevde stor
grad av frihet.
På grunn av myndighetenes håndheving
av religiøse lover fra februar 2018, ble klimaet
brått endret og våre venner måtte dra fra
landet i all hast sist høst. Det er uvirkelig at
situasjonen kan snu så raskt.
For noen måneder siden traff jeg et par som
leder et stort misjonsarbeid i dette landet. De
har god oversikt over situasjonen, og da jeg
vantro spurte dem om situasjonen i Henanprovinsen, svarte de: «Oh yes, probably more».
Å, ja, mest sannsynlig er enda flere av de mange
tusen menighetene der stengt. Men – dette
betyr ikke at Guds rike i Kina komme til å gå
tilbake. Nå vil de kristne samles i mindre grupper i hjemmene, gjerne i skjul. Det trenger ikke

være negativt for kirkeveksten. Vi har sett det
før i dette store landet. Guds rike har vokst
kraftig i perioder med hardt press mot kirken.
«But, there will be so much pain», la de til – med
tårer i øynene. De kristne i Kina kan gå en tid i
møte med mye smerte og lidelse.
De som har levd en stund og opplevd forfølgelse og fengsel tidligere, har en prøvet tro. Men
mange unge som kanskje er andre- og tredjegenerasjons kristne, og som har vokst opp i et
matrealistisk Kina, vil få større utfordringer.
Vi fikk en god bønnestund sammen der
vi ba for Kina, både med ord og tårer. For de
unge som enda ikke er grunnfestet i Guds ord,
om beskyttelse, om styrke. Om gode ledere og
sunn fostring. Om Guds rikes framgang.
I dette bladet kan du blant annet få innblikk
i kirkens utvikling i Kina, lese om unge som blir
bevisstgjort i sin tro og forberedt på forfølgelse.
Vil du være med å be for verdens mest folkerike land, det landet der Guds rike til tider har
hatt en eksplosiv vekst? Vekkelsen i Kina er blitt
et begrep – man regner nå med nærmere 100
millioner kristne, flere enn antall medlemmer i
kommunistpartiet. Men det er også et land med
over en milliard mennesker som ikke kjenner
Jesus…
«Men jeg sier dere: Løft blikket og se på
markene! De står alt hvite mot høst»
Joh 4,35 b

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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KINA
«大家都知道逼迫中的祷告有力量»

«Alle kjenner bønnenes kraft under forfølgelse»

SPØRSMÅL OG SVAR

om Kina
I den senere tid har der vært flere saker i mediene som viser hvordan Kina slår til mot registrerte kirker,
husmenigheter og kristne generelt. Noen analytikere gjenkjenner tendenser fra kulturrevolusjonen. Kina
har gjort et hopp på World Watch List, fra 43. plass i 2018 til 27. plass i 2019.

Men hva er det som faktisk skjer i Kina?

•

Kirker blir presset til å registrere seg hos lokale
myndigheter, følge instrukser gitt av staten, dersom
ikke blir de stengt.

hindrer kirker i å registrere seg og
• Myndighetene
prøver å finne måter å stenge kirkene.
blir presset av lokale myndigheter til å
• Huseiere
avslutte leieavtaler med husmenigheter.
av kirker øker, gjerne med kamera
• Overvåking
framme, vendt mot forsamlingen.
pastorer må hver andre eller tredje uke
• Flere
innom den lokale politistasjonen for å rapportere

•

Kinas plassering på WWL?
Kina har vandret nedover listen de siste fem årene, men
det skyldes først og fremst at situasjonen i andre land
er blitt verre. Kina har hatt samme poengsum i flere år,
mens andre land har hatt en økning. Det har ført til at
Kina havnet lenger nede på listen. I 2019 endret dette
seg, da Kina økte med åtte poeng og havnet lenger oppe.
År

Plassering Endring

Poeng Endring

2015

29

menighetsaktiviteter.

2016

33

Fire plasser
ned

57

Ingen

Kirker får store bøter for tilfeldige ‘overtredelser’, slik
som påstått utilstrekkelig brannsikkerhet, i et forsøk
på å frustrere troende og hindre kirkevekst.

2017

39

Seks plasser
ned

57

Ingen

på kirker blir revet ned.
• Kors
Når
kirker
blir ransaket blir bibler og kristent
• materiale ofte
konfiskert, og prekestolen,

57

2018

43

Fire plasser
ned

57

Ingen

2019

27

16 plasser opp

65

Åtte
poeng
opp

dekorasjoner og bibelvers på veggene blir ødelagt.

ganger blir kirkebygninger totalt ødelagt.
• Noen
antall menighetsledere og troende har
• Etblittmindre
arrestert, men blir stort sett løslatt samme dag
eller få dager etterpå.

er satt opp skilt utenfor mange kirker som forbyr
• Det
barn og unge under 18 år å gå inn.
må rapportere sin religionstilhørighet og
• Studenter
signere.
kan noen steder miste, eller få redusert
• Pensjonister
pensjon dersom de ikke signerer fra seg sin tro.
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Pastor Timothy* er en kinesisk kirkeleder i 70-årene. Åpne Dører har jobbet med ham i mange
år. Vi har gitt bibler og bibelundervisning, opplæring til søndagsskolelærere og arrangert ungdomsleirer for husmenigheter i nettverket hans. Vi har også stått sammen med lederne når de har
vært under press.
«Åpne Dører er en fantastisk venn,» forteller han. «Jeg er utrolig takknemlig for alle årene dere har hjulpet
oss, spesielt når det har vært vanskelig. Mye av kirkeveksten er på grunn av Åpne Dørers støtte, og hjelp til
trening av våre husmenighetsledere. Det dere lærer oss tar vi med oss til menigheter i hele regionen. Våre
ledere har modnet og forstår nå Guds ord på en måte vi ikke har gjort før. Jeg takker Gud for deres hjelp.»
Han spør om vi vil fortsette å be om beskyttelse, og at de skal stå sterke selv om den kinesiske
kirken skulle bli isolert slik den var for 50 år siden. Han spør spesielt om forbønn for unge kristne,
at de må holde fast på troen, og at de skal oppleve håp, glede og Guds nærhet i vanskelige tider.
«Fremfor alt, be om at vårt folk aldri skal slutte å be og erfare bønnens kraft. Bønn endrer alt!»

Hva var årsaken til forverringen?
I Februar 2018 strammet den kinesiske regjeringen
inn reguleringen av religionsutøvelse, og begynte å
håndheve allerede eksisterende lover med økende
autoritet og besluttsomhet. Flere kirker har nå fått

beskjed om å heise det kinesiske flagget høyere enn
korset, synge nasjonalsanger før gudstjenesten, og i
noen områder må bilder av Jesus byttes ut med bilder av
president Xi Jinping.

Skjer dette nasjonalt?
Både ja og nei. Alle kinesere kjenner til uttrykket «Drep en
høne for å advare en ape». Siden 2017 har myndighetene
gått hardt ut mot kirker i Henan- og Zhejiangprovinsene.
Dette er blitt eksempler for kirken i resten av Kina på hva
som skjer når de ikke underlegger seg myndighetenes
kontroll. Våre kontakter i Henan estimerer over 60 % av
alle kirkene har blitt trakassert eller stengt.
Zion-kirken i Beijing, Early Rain Covenant-kirken i
Chengdu, Rongguili-kirken i Guangzhou og Shouwangkirken i Beijing har alle blitt stengt av myndighetene.
Disse kirkene hadde mange hundre, og i noen tilfeller
over tusen medlemmer. Pastoren i Early Rain, Wang
Yi, og pastoren i Zion-kirken i Beijing er arrestert og
fremdeles i varetekt.

Hvorfor skjer dette nå?
Antall medlemmer i kommunistpartiet flatet ut på rundt
89 millioner, mens vi estimerer at den kristne kirken er
på over 97 millioner, og den vokser fortsatt. Kina er et
ateistisk land som likevel tillater fem store religioner.
Ettersom kristendommen er mer enn en religion, den er
mer tiltrekkende enn kommunistpartiet og har evnen til

å endre menneskers liv, ser regjeringen på kirken som et
destabiliserende ‘trossystem’ som utfordrer ateismen,
marxismen og autoritært lederskap. Derfor mener
myndighetene at kristne må bli ‘aktivt ledet’ til å tilpasse
seg kinesisk sosialisme. Noen steder er utfordringen det
faktum at kristne er mer respektert i samfunnet generelt
enn Partiet.

Hva med barna?
I mange år har staten prøvd å hindre barn og unge
under 18 år fra å delta i kirken. I teorien er søndagsskoler,
ungdomsgrupper og leirer forbudt, men både «Tre Selv»
og husmenigheter finner måter å arrangere aktiviteter for
unge. (Les mer om situasjonen blant barn og unge s. 6)

Er bibler tilgjengelig?
Ja, men siden mars 2018 har bibler blitt fjernet fra
nettbutikker. Trykte bibler er bare tilgjengelig hos
statlige bokhandlere. På dette tidspunktet er det
fremdeles mulig å lese Bibelen på nettet.

Hvordan reagerer kirken?
Vi ser ulike former for reaksjoner, alt fra mennesker
som trosser myndighetene og fortsetter å møtes helt
åpenlyst, til de som velger å møtes i det skjulte. De fleste
kristne vi har snakket med tror at kirken ikke bare vil
vokse i antall, men også i modenhet.
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KINA

Evangeliet går
frem blant
unge kinesere
- Unge står fast i
troen på Jesus i det
forfølgelsen øker

I dag er det på mange måter barn og unge
som opplever den største forfølgelsen i
Kina. De siste restriksjonene forbyr barn
og unge under 18 å gå i kirken, delta på
kirkelige aktiviteter og det er lagt ned
forbud mot sommer- og vinterleirer. Den
underliggende motivasjonen til kommunistpartiet er å rense kinesisk ungdom fra
troen deres. Den religiøse renselsen sikter
mot å urydde neste generasjon av kristne
og knuse kirkeveksten i landet. Til tross
for restriksjonene forteller pastor Jacob*
at unge kinesere fortsetter å vokse i troen.
Pastoren, som er i begynnelsen av 30 årene,
brenner etter å se evangeliet røre ved hjertene til barn og unge før de begir seg ut i
den kaotiske kinesiske businessverden.
Han forteller:
Press og fraværende fedre
Fraværende fedre er et stort problem for
mange barn i Kina. Fraværet skyldes ikke bare
jaget etter penger, lange arbeidsdager og jobbreiser; fedrene er også «fraværende» hjemme.
Tradisjonelt sett belønner ikke kinesisk kultur
barn med klemmer, oppmuntrende ord eller tid
sammen. De fokuserer på det barna ikke har
oppnådd og hva de skylder sine foreldre. Fedre
blir ofte oppfattet som fjerne og med høye krav.
Forholdet er basert på akademiske prestasjoner
og sosial status. Det finnes unntak, men dette
er normen.
Allerede fra 3-4 års alderen opplever kinesiske barn stort press. Da begynner de å lære
kinesiske tegn, og de må prestere godt for å
komme inn på en god skole. Deretter venter 13
års skolegang med økende prestasjonspress, og
videre tre eller fire år på universitetet. Det er et
liv basert på betinget kjærlighet.
Barne- og ungdomsarbeidet i Kina har opplevd store endringer dette året. Vi opplever at
barn blir dratt mot oss når de opplever Guds
ubetingede kjærlighet. For første gang føler
de seg verdsatt og respektert. Vi elsker dem
for hvem de er og ikke basert på akademisk
prestasjon.

Les videre på side 10
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Kirkevekst og forfølgelse i Kina:

2000- 2010:
STRENGERE
KONTROLL

FRA 1949 TIL I DAG

Før det kinesiske kommunistpartiet tok over makten i 1949, hadde over 150 protestantiske
misjonsorganisasjoner fokus på Kina i mer enn 150 år. Men etter 1949 endret alt seg.
Kristendommen ble regnet som en «vestlig imperialisme skjult som religion», som ugress
som måtte renskes bort. Det førte til en tid med uro som varte helt til midten av 70-talet.
Kirken har vært gjennom enorme prøvelser, men også stor vekst. I 1950 ble det estimert at
det var 700 000 kristne i Kina. I dag er det estimerte tallet over 97 millioner.

1980-1990:
ET LITE PUSTEROM

2010- 2019:
KIRKER STENGES

T

Unge mennesker har mulighet til å delta i menigheten
uten frykt for gjengjeldelse. Storbykirkene blir stadig
større. Pastorer reiser utenlands for å studere og
mange kristne reiser til Hong Kong og andre land på
kristne konferanser.

ANTALL KRISTNE I 2010:

Antall kristne

20 000 000

HVORDAN REAGERER KIRKEN?
Kirken vokser sakte og møtes i det skjulte.
Kristne er i fare og begynner å sende
hemmelige beskjeder til hverandre,
møtes i små grupper og dekker til
vinduene i huskirkene. Og de ber mer,
mye mer.

HVORDAN REAGERER KIRKEN?
Under den kulturelle revolusjonen går kirken
under jorden. Likevel opplever kristne at Gud
er tilstede, selv om de er avskåret fra resten
av verden. Den hellige ånd viser sin nærhet
gjennom tegn og under.

S
K

1990-2000:
FRA LANDSBYGD
TIL STORBY

HVORDAN REAGERER KIRKEN?
Undergrunnskirken er nå så etablert
at regjeringen har problemer med
å holde dem under «Tre selv»bevegelsen. Kirken har erfaringer
med å blomstre under forfølgelse.
Huskirker blir plantet i stort antall.

I overgangen mellom sentralstyrt planøkonomi
til markedsstyrt økonomi drar folk i hopetall til
byene for å finne godt betalte jobber. Kirken flyttes
fra landsbygden til byen. Selv om dette er en tid
med relativ frihet er myndighetene bekymret
over den store kirkeveksten. Kommunistisk
nasjonalisme mister tilhørere og myndighetene
retter på ny blikket mot religioner.

ANTALL KRISTNE 1990:
Rett under 15-20 millioner

Fengsling og lidelse øker. Pastorer blir presset
til å enten fornekte sin tro eller møte tortur og
fengselsstraff. Mange pastorer blir fengslet.
Noen kirkeledere blir henrettet.

HVORDAN REAGERER KIRKEN?
Kirken går fra å være en landsbykirke til å bli en
storbykirke. Lokale menighetsnettverk utvikler
egne ledertreninger. Mangel på kvalifiserte
lærere gjør at det tas inn krefter utenfra. Kirken
lærer å forholde seg til den økende overvåkningen
og presset fra myndighetene.

ANTALL KRISTNE I 1980:
Rett under 10-15 millioner

Rett under 1 million

Myndighetene river ned kors
fra 1200 kirker. Strengere
reguleringer av religionsutøvelse trådte i kraft 1.
februar 2018. Forfølgelsen
stiger kraftig flere steder.

V

E

Verden og Kinas oppmerksomhet
rettes mot handel og teknologisk
utvikling. For første gang på lenge kan
kirken «puste litt lettere.»

ANTALL KRISTNE I 1960:

HVORDAN REAGERER
KIRKEN?
Mange kirker blir fysisk stengt,
og de kristne begynner igjen
å møtes i mindre grupper i
hjemmene, i skjul. Huskirker
opplever økt press.

ANTALL KRISTNE I 2019:
97,2 millioner

ANTALL KRISTNE I 2000:
30-57 millioner

ÅR
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Ingen fra utsiden er velkommen inn i
Kina, og ingen fra innsiden får komme
ut. Kulturrevolusjon blir igangsatt, en
bevegelse som jobber for å bevare kinesisk
kommunisme og rense Kina for kapitalisme
og tradisjonelle ikke-progressive elementer.
Mange akademikere og kristne blir send til
omskoleringsleirer.

R

Maos Kina blir bygd på ateisme, MarxistiskLenin teori og sosialisme, og viser liten
toleranse for andre trosretninger. Det
kinesiske kommunistpartiet etablerer
den statlige «Tre selv-kirken», som
bygger på et system som overvåker og
kontrollerer kristendommen. All kontakt
med Vesten blir kritisert og tilknytninger
til kirker og økonomisk støtte blir
stanset. Forfølgelsen av pastorer som
nekter å registrere menigheten i «Tre
selv» begynner. Misjonærer blir utvist
og de 700 000 kinesiske kristne blir
utsatt for nasjonalistisk og antireligiøs
hjernevasking.

I

40 000 000

60 000 000

57- 80 millioner kristne

E

1960- 1980:
ALLE
UTLENDINGER
BLIR UTVIST

HVORDAN REAGERER KIRKEN?

K

1949-1960:
STARTEN
PÅ ET NYTT
KINA

Myndighetene velger kontroll fremfor fremmedgjøring og fiendskap. Kirken opplever relativ frihet
og fortsetter å vokse. Internett blir populært og
kirken bruker teknologien for å spre evangeliet.

K

80 000 000

100 000 000

KINA

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2019
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KINA
Som følge av dette har foreldre begynt å
gi bibelopplæring hjemme, og de tilbyr barn
og unge å bruke hjemmene til sine samlinger.
Tradisjonelt sett har mødrene stått for det
meste av undervisningen hjemme, men nå er
også mange fedre involverte. Når foreldre samarbeider med barne- og ungdomsledere, vinner hele menigheten. Følelsen av delt ansvar er
fantastisk!
Forfølgelsen har hjulpet oss i arbeidet med
‘fraværende-far syndromet.’ Fedre er blitt mer

engasjerte, de bruker tid med barna, ber med
dem og lærer dem om Bibelen. De er ‘fedre’ igjen!
Som tilstedeværende og kjærlige fedre omfavner
de barn og unge med Guds kjærlighet. Hva er vel
bedre enn det?
Takk!
Vi pleier å fortelle barna og de unge at det er en
hær av troende over hele verden som ber for
oss daglig. Disse barna er virkelig et bønnesvar!

Trening av barne- og ungdomsarbeidere
Regjeringen eskalerer restriksjonene mot unge kristnes trosutøvelse. Åpne Dører står derfor sammen med lokale kirker for å
utruste barne- og ungdomsarbeidere og foreldre til å lede unge
kristne utenfor den tradisjonelle kirkesettingen. Nylig arrangerte
Åpne Dører Kina ledertrening rettet mot barne- og ungdomsarbeid. En del av treningen inneholdt en egen modul for foreldre,
noe som understreker det delte ansvaret i trosopplæringen.

Prisen for å være en disippel på skolen
Siden begynnelsen av 2018 har vi merket press
fra alle kanter. Kommunistpartiet prøver å
overbevise de unge om at kristendommen er en
«fremmed» religion og at Vesten prøver å influere Kina gjennom religiøs tenkning. Skoler har
fått beskjed om å bruke denne anti-religiøse
holdningen i undervisningen.
Noen lærere truer barna med at dersom de
velger å følge Jesus vil de ikke bli uteksaminert. Dette skaper store problemer for mange.
Dersom de velger Jesus, står de i fare for å miste
alt de har arbeidet for.
Vi har mistet mange unge, men de fleste
kommer tilbake fordi de savner kjærligheten og
vennskapene. Vi har begynt å snakke åpent om
forfølgelse med de unge, om å stå sterke i troen
og hvordan de kan møtes i sikkerhet. Vi samles
i ulike hjem hver uke og på forskjellige dager.
Noen unge har gjennomgått intensiv ledertrening og leder nå grupper selv. Det vanskeligste
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er at vi må begrense evangelisering til nøytrale
områder. En må vise en genuin interesse for
troen for å bli invitert med i en av smågruppene.
Likevel fortsetter barne- og ungdomsarbeidet å vokse. De unge er fast bestemt på å følge
Jesus og modnes raskere enn før. De lærer å
søke Guds vilje selv fremfor å spørre oss hele
tiden. De finner kreative måter å holde felleskap
sammen på kafeer, i parker og hjem, i istedenfor
holde seg borte på grunn av frykt.
Foreldre stiller opp for barna
Foreldrene forandrer seg også. De føler seg
sviktet av Partiet som lovet dem trosfrihet,
men knuser alle trosuttrykk fordi det ikke
passer med kinesisk sosialisme og kultur. På
den ene siden får vi lov til å eie en bibel, mens
på den andre siden får vi høre at Bibelen er en
vestlig bok og ‘ikke kinesisk nok.’ Foreldre er
fortvilet over at de ikke lenger kan ta med barna på søndagsskole; dette er nå forbudt ved lov.

FAKKELTOG 2019

FAKKELTOG PÅ DITT HJEMSTED?
I oktober og november arrangeres fakkeltog
over hele landet, til støtte for forfulgte kristne.
Vil du være med på å arrangere fakkeltog på
ditt hjemsted?
Fokus: Kvinner i den forfulgte kirken.

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN
ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO

Sett av en søndag eller
et møte i november
Ressurser på
opendoors.no
blir tilgjengelig
OM ØNSKELIG,
KOMMER VI GJERNE
PÅ BESØK

Åpne Dører Norge
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WORLD WATCH NEWS

SKRIV EN HILSEN

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN

før du begynner
• BePostkort
eller barnetegninger er best
• Skriv tydelig,
• engelsk). med enkelt språk (helst på
SKRIV EN HILSEN TIL
kritiser landets religion eller religiøs
FIRE IRANSKE KRISTNE • Ikke
ekstremisme, regjeringen, lov-

World
Watch
Nyheter
EGYPT: Fengslet

Oppmuntringskampanjen fortsetter:

- som sitter fengslet for sin tro
på grunn av Facebook-innlegg

Ekstremister i Egypt bruker
nye måter for å systematisk
motarbeide kristne. De samler
moderate muslimer til å angripe naboer ved å hacke sosiale
medier-kontoer til kristne og
poste innhold som er blasfemisk mot islam. Leder for Åpne
Dørers arbeid i Midtøsten beskriver utviklingen i Egypt som
urovekkende.
Nylig opplevde Nermin (20)
at en sint mobb kom til landsbyen deres, Ashnin El-Nasara, for
å angripe familien. En måned
tidligere hadde et blasfemisk
innlegg dukket opp på profilen

USBEKISTAN: Forfølgelsen
Kirkeledere i Usbekistan møter store utfordringer. Over 95
prosent av landets innbyggere
er muslimer, og kristne oppfattes som en fremmed sekt som
arbeider for å ødelegge dagens
politiske system. Religiøse aktiviteter som ikke er en del av
statlige institusjoner er ulovlig i
Usbekistan. Uregistrerte kirker
opplever politiransakelser, arrestasjoner og bøter. Muslimer
som konverter til kristendommen blir sett på som svikere.
Kirker som har 50-100
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til Nermins bror, Fady Youssef
Todary (26). Profilen hans hadde blitt hacket. Til tross for at
Fady la ut en video hvor han ba
om unnskyldning, ble det organisert et arrangement gjennom
Facebook for å straffe ham.
Situasjonen roet seg da politiet ankom stedet og arresterte angriperne. Men et par dager
senere ble Fady arrestert og
fengslet. Også tre slektninger
ble fengslet, to onkler og den
19 år gamle broren.
Åpne Dørers midtøstendirektør besøkte nylig Egypt
og forteller at det som skjedde i

Ashnin El-Nasara ikke er et enkelttilfelle. «Lokale kilder forteller om flere hendelser, og
andre saker har blitt rapportert. Det ser ut til å være en ny
taktikk fra ekstremistiske salafist-grupper for å angripe kristne i landet».
«Facebook-hacken korresponderer med hvordan ekstremistiske salafister opererer,»
forteller direktøren. «Dette er
ikke tilfeldige hendelser. Dette
er en strategi for å angripe kristendommen i Egypt. Det er
strategien til en gruppe som har
råd til å ansette hackere.»

vokser for hver dag
medlemmer har rett til å registrere seg. Prosessen er lang
og mange møter store utfordringer. Blant dokumentene
som leveres til staten er medlemslister, som inkluderer navn,
adresse, familiemedlemmer, arbeidssted, telefonnummer og
email-adresse.
«Istedenfor å starte registreringsprosessen bruker myndighetene dokumentene med
medlemsinformasjon til å slå
ned på kirkene,» forteller en
av pastorene fra Usbekistan.

«Listene blir gitt til politiet som
utfører ransakelser av hjemmene til kristne, spesielt kristne
med muslimsk bakgrunn.»
Registering av kirken gir
muligheten til å holde gudstjeneste på søndager uten å frykte for arrestasjoner. Likevel
vil myndighetene ransake menighetene med jevne mellomrom og de kan stå i fare for å
miste registeringen dersom de
finner små feil.

Vil du skrive en hilsen til en eller flere av
våre kristne søsken i Iran som sitter i fengsel? De er i tøffe prosesser, og oppmuntringer og vissheten om at det er noen som bryr
seg og vet om dem, betyr mye:

Ebrahim Firouzi (31) ble
anmeldt for å ha «promotert
kristen-sionisme» da han ble
arrestert i mars 2013. Han
ble stilt for retten i hjembyen
Robat Karim, sørvest for
Tehran, siktet for å ha drevet med evangelisering. Han
er fortsatt i fangenskap, selv om han skulle
vært løslatt i 2015. Dette på grunn av nye anklager om at han skal ha «handlet mot rikets
sikkerhet». Han ble dømt til ytterligere fem år
i fengsel.
Fengslet
Nasser-Navard Gol-Tapeh
(57), en iransk konvertitt,
soner 10 år i fengsel for «misjonerings-aktiviteter». Han
ble først arrestert i juni 2016
sammen med tre aserbajdsjanere, da et bryllup ble raidet.
Alle de fire mennene ble dømt
året etter, men aserbajdsjanerne slapp å returnere til Iran for å sone dommen.
Nasser anket saken i november 2017, men
tapte og ble flyttet til Evin fengslet i januar.
Han skrev nylig fra fengselet: «Jeg takker Gud
med glede og fred fordi han anser meg verdig til
å være her på grunn av min tro, og fordi jeg har
vitnet om Jesus Kristus.»
Fengslet

systemet eller de politiske lederne.

•
følsomhet. Vennligst ikke dvel ved
• Vis
mottakerens situasjon eller skriv om

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

velsignelsene i livet ditt.

•
• Ikke legg ved penger i brevene.

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

Pastor Victor Bet-Tamraz
ble arrestert sammen med to
medlemmer fra kirken i 2014,
mens de feiret jul. Allerede i
2009 stengte myndighetene
Tehran Pentecostal Assyrian
Church, som han ledet. Han
ble dømt for blant annet
«evangelisering» og «ulovlige huskirke-aktiviteter», og fikk en dom på 10 år. Han er nå ute
på kausjon, men det er vanskelig å leve i uvissheten om han kan bli kalt inn til å sone dommen.
Dømt til å sone 10 år i fengsel
Shamiram Isavi Khabizeh,
konen til Victor Bet-Tamraz,
har anket dommen på fem
år for å «ha handlet mot riktets sikkerhet og mot regimet,
ved å organisere små grupper,
delta på bibelskole i utlandet,
og for å ha trent kirkeledere
og pastorer til å handle som
spioner.»
Shamiram venter på resultat av anken, og er
nå ute på kausjon. Bli med å be om at anken skal
bli tatt til følge, og at hun blir satt fri. Din oppmuntring vil hjelpe henne i denne usikre tiden.
Dømt til å sone 5 år i fengsel
Send til: Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand
Åpne Dører Norge
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Vitnesbyrdene fra forfulgte
kristne er sterke når de først
og fremst ber oss om å be for
dem, slik de ber for oss...

Bli kjent med

Helge Åkernes

Vi ønsker Helge Åkernes velkommen på laget i en prosjektstilling det neste året. Han
kommer til å jobbe fortrinnsvis på NordVestlandet, men er også tilgjengelig for
møter nasjonalt.
Siste året har Helge vært organisasjonsutvikler i KRIK. Han har tidligere jobbet
7 år i Søndagsskolen Norge og ellers vært
søndagsskoleleder i 20 år. Han er nestleder
i Ukrainahjelpen, leder kveldsbønn på bedehusloftet hver torsdag, har jevnlig lavterskel
KARA-QUIZ på samme loft, og er med i styret
på Emblem bedehusforsamling, så Helge er en
engasjert person. Åpne Dører og situasjonen til
forfulgte kristne har lagt på hans hjerte i lang
tid:
«Da denne muligheten åpnet seg kjente jeg at
dette må jeg bare gjøre. Jeg har lenge tenkt at Åpne
Dører og situasjonen for våre forfulgte kristne
søsken i troen, har noe svært viktig å formidle inn
i mitt og andres kristenliv, ja inn mot hele livet! Jeg
tror rett og slett at forfulgte kristne kan være med
på å hjelpe oss her i Vesten til å skjønne mer av
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Åpne Dører Norge

hvem Gud er, og hva han kan gjøre i våre liv.
Vi er alle kalt til å be, og bønnens perspektiv er stort. De tre retningene i bønnen – oppover, utover og innover – kan hjelpe oss å
løfte blikket, opp til Ham, og utover til de
mange som trenger vår forbønn. Vitnesbyrdene fra forfulgte kristne er sterke når de først og
fremst ber oss om å be for dem, slik de ber for oss….
Tenk det! Vi har mye å lære.
Med dette som bakteppe ser jeg frem til å bringe
ekte liv og historier ut til både menigheter, forsamlinger, trosfellesskap og ikke minst til de mange ungdommene som er med i kristent arbeid, eller går på
kristne skoler. Gud tilbyr jo «dagens dobbel» gjennom vårt arbeid i Åpne Dører: At vi kan få være
med å be, hjelpe og støtte våre forfulgte trossøsken,
og at det engasjementet også gir en gudgitt berikelse i vårt eget trosliv.»
Dersom du ønsker besøk av Åpne Dører og
Helge, ta kontakt med norway@od.org

Styrets Årsberetning 2018
(utdrag, årsberetningen kan leses i sin helhet på www.opendoors.no)
Stiftelsen Åpne Dørers visjon er å styrke
og utruste kristne som lever under press
og forfølgelse på grunn av sin tro. Åpne
Dører driver informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge og arbeider for trosfrihet.
Organisasjonen er en del av den internasjonale organisasjonen Open Doors.
Internasjonalt
En sentral verdi for Åpne Dører er å lytte til
den forfulgte kirke for å møte deres behov. Vi
samarbeider med lokale organisasjoner og kirker med blant annet støtte og trening i å håndtere vanskelige situasjoner, lederopplæring,
utdanning, traumebehandling, mikrokreditt og
humanitær hjelp, samt distribusjon av bibler og
annen kristen litteratur.
Vi arbeider i 76 land, og i 2018 har hovedtyngden vært i Midtøsten, Asia og Afrika.
Norge
Vi er opptatt av å engasjere til bønn og innsats
for forfulgte kristne, ved å bl.a. formidle vitnesbyrd og utfordring fra feltet til enkeltpersoner,
menigheter, media samt myndigheter.
16. januar presenterte vi World Watch List til
medier og myndigheter

•
•
•

13.-15. september ble Forfulgt 2018, Åpne
Dørers årlige nasjonale konferanse arrangert. Rundt 800 var samlet i Bergen.
Det årlige fakkeltoget ble arrangert i 10 byer
rundt i landet

Dører deltok på rundt 560 ulike ar• Åpne
rangement i regi av kirker og menigheter,
skoler og andre organisasjoner.

•

Stab og frivillige
17 personer var ansatt på hel- og deltid, tilsvarende 13 årsverk, fordelt på kontor i Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Ålesund og Vestfold ved utgang av 2018.
Reisetjenesten, informasjonsarbeidet og arbeid
med giveroppfølging er styrket ila året.
Arbeidsmiljøundersøkelse utført av firmaet
Teamwork, viser at arbeidsmiljøet er meget godt.
Totalt sykefravær er på 0,2 %. Kvinneandelen i
styret var 43 % og blant de ansatte 31 %.
Det utføres en uvurderlig innsats av frivillige. Styret er takknemlige for all forbønn og
støtte, frivillig innsats i blant annet reisevirksomhet, oversettelse, sosiale medier, gjennomføring og tilrettelegging av lokale måter og
arrangementer.
Økonomi
I 2018 har Åpne Dører hatt en inntekt på
31,6 millioner, 1,1 millioner mer enn i 2017.
Gaveinntektene er på 29,9 millioner. 86 % av
inntekten har gått til formålet, og 14 % har blitt
anvendt til innsamling og adminsitrasjon.
1,0 %
10,2 %
1,1 %

4,8 %

48,0 %

34,9 %

Overført ODI
Informasjonsarbeid
Forskning og advocacy
Innsamling
Administrasjon
Reisetjenesten

Vurderinger
Generelt er det en positiv utvikling i ÅDs virksomhet. Ut fra årets drift og resultat vurderes
det at forutsetningen for videre drift er tilstede.
Regnskapet gir et rettvisende bilde.

Rundt 60 kristne har reist i regi av Åpne
Dører for å besøke forfulgte kristne.

Styret for stiftelsen Åpne Dører
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ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFERANSE

Forfulgt
2019

Worship from a
broken place

Påmelding for hele
helgen inkl måltid,
se checkin.no

13. – 15. SEPTEMBER I BERGEN

En møteplass for alle som er opptatt av forfulgte kristne.
Velkommen til å bli engasjert og utfordret av:
• internasjonale og nasjonale gjester • spennende seminar • bønn og lovsang
Egen samling for de som har reist eller ønsker å reise med Åpne Dører.
Wybo Nicolai er en av pionerene i kristent arbeid inn i lukkede land som
i dag opplever store vekkelser. Han har vært ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av millioner av bibler inn i noen av disse områdene.
Wybo er også hovedarkitekten bak World Watch List – den store verdensomspennende kartleggingen over forfølgelse av kristne. Han har reist i
hele verden og har unik kunnskap og kjennskap til hva våre trossøsken
gjennomgår, både på et overordnet plan og ned til den enkelte. Han blir
med oss denne helgen. Ikke gå glipp av muligheten til å møte ham!

PROGRAM
Fredag:

Kveldsmøte

Lørdag:

Program gjennom
hele dagen

Søndag:

Gudstjeneste

Kveldsmøte

Velkommen til en inspirerende, oppmuntrende og utfordrende samling!
Fri entré til alle samlinger. Velkommen!

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?

MØTER I AUGUST:

Ta kontakt direkte med den enkelte forkynner, eller send mail til
norway@od.org

15/8
18/8

kl 19:30 Ljosheim Sola
kl 11:00 Tonstad kyrkje

