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«Deg være ære,
Herre over dødens
makt. Evig skal
døden være Kristus
underlagt!»

Du skal ikke ha andre guder enn meg...

(Deg være ære)

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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Når vi hører om forfølgelse av kristne i
Afrika, tenker vi ofte på ekstrem islam.
Men på dette store kontinentet er der
mange tradisjonelle afrikanske religioner.
Deres ritualer har dype røtter og er sammenvevd med samfunnet og dagliglivet.

det var Gideon, sønn av Joasj, som hadde
gjort det. Byens folk sa da til Joasj: «La
sønnen din komme ut! Han skal dø! Han
har revet ned Baal-alteret og hugget ned
Asjera-stolpen som sto ved siden av det.»
Dom 6,25-30

Om noen skulle bryte ut og konvertere til en
annen religion, får det store konsekvenser.
Både fordi man setter seg på utsiden av alle
store begivenheter i stammen, men også fordi
man ved å bryte ut kan påkalle åndenes og forfedrenes vrede. Det kan ramme hele landsbyen.
For dem er den åndelige virkeligheten svært
reell, noe som kan være uvant for oss.
Historien om Gideon i Dommernes bok har
samme tematikken som dette bladet, (se Pierres
historie s 7-10).

Gideons far, Joasj, stod ved sønnen sin, slik også
Pierres far, ypperstepresten, gjorde.
Tradisjon og religion henger tett sammen,
og det kan være en stor utfordring å skille dem.
Synkretisme, der man tar opp kristen tro og
blander den med tradisjonelle riter, er vanlig
mange steder. I Dommernes bok får Gideon instrukser fra Gud om hvordan han skal rive ned
avgudsalteret og bygge et alter for Gud.
«Du skal ikke ha andre guder enn meg», som er
det første budet, er sentralt i kristendommen.
Det er viktig at nye troende fra slike kulturer får god undervisning og rettledning i hvordan de kan leve etter Guds ord. Så er det viktig
med støtte til dem som blir utstøtt og står uten
nettverk på grunn av si tro. Vi vil være der med
våre bønner, med nettverk, med undervisning
og annen hjelp.

«Riv ned din fars Baal-alter og hugg ned
Asjera-stolpen som står ved siden av. (…)
Gideon tok med seg ti av tjenerne sine
og gjorde som Herren hadde sagt. Men
han var redd for familien sin og folket i
byen; derfor gjorde han det ikke om dagen, men om natten. Da folk i byen sto
opp om morgenen, se, da var Baal-alteret
revet og Asjera-stolpen som sto ved siden
av, hugget ned. (…) Da sa de seg imellom:
«Hvem kan ha gjort dette?» Da de undersøkte og spurte seg for, ble det sagt at

Når jeg leser teksten om Gideon, så får den meg
til å se innover meg selv; er der alter i mitt liv som
bør rives? Det er bare én som er verdig all
ære og all tilbedelse!

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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Tradisjonelle

Afrikanske religioner

påvirker kristne:

Etnisk
antagonisme
er
drivkraften mange kristne
i Afrika står ovenfor når de
lever ut evangeliet. De blir
tvunget til å følge urgamle
tradisjoner og ritualer, og når
de avstår fra dette, utfordrer
de den tradisjonelle troen i
lokalsamfunnet.
I 2013 ble Motuma Kemede
fra Etiopia brutalt drept foran
sin gravide kone og deres 7
barn. Årsaken til angrepet var at
Motuma nektet å delta på ritualer
som blir praktisert i området.
Tradisjonelle afrikanske religioner (TAR) dekker et mangfold
av etniske grupper, språk, kulturer og verdensbilder. Begrepet
er brukt i flertall ettersom det
er tusenvis av ulike afrikanske
folkegrupper med egne religioner. Likevel er det en del særtrekk
som er viktig å ha innsikt i for å
forstå forfølgelsen disse gruppene står bak.

er mer opptatt av ritualer og seremonier
• TAR
enn doktriner

I motsetning til kristendommen og islam har ikke
TAR skriftlige hellige tekster. Muntlige kilder gjengir opprinnelsesmyter, tilstedeværelse av guder og
åndevesener, spådommer og ærefrykt for forfedre.
Lokalsamfunn og etniske grupper har egne rituelle
steder. Noen er laget av mennesker, mens andre har
naturen laget selv. Å referere til TAR som utelukkende animister blir feil ettersom noen grupper ikke
tror at det finnes ånder i ikke-levende objekter.

klare skiller mellom den fysiske og den
• Ingen
åndelige verden

TAR operer ikke med et klart skille mellom den synlige og usynlige verden. «For afrikanere er det synlige og det usynlige - det materielle og det åndelige
- det hellige og det verdslige – en enhet, alt overlapper og glir over i hverandre,» skriver Dr Timothy
Tennet, professor i World Christianity. I TAR finner
man ofte tro på en fjern overgud og et hierarki av
underordnede guder og åndevesener. Alle kan snakke med ånder, men prester, profeter og spåmenn blir
ansett å ha en mer direkte adgang og virker ofte som
mellommenn.

er viktigere enn enkeltindivider
• Lokalsamfunnet
I TAR er lokalsamfunnet en viktig del av livet.
«Individet eksisterer bare innenfor lokalsamfunnet.
Å bli separert fra samfunnet blir sett på som verre
enn døden,» skriver Jacob K. Olupona, professor i afrikanske religioner og tradisjoner. Samfunnsmoralen
er ofte streng og familiemedlemmer arver spesifikke roller, privilegier og rettigheter. Hele lokalsamfunn må gjøre religiøst arbeid. Å bryte lovene antar
man fornærmer forfedrene, noe som kan forårsake
katastrofer for både vedkommende og hele samfunnet, mens hengivenhet belønnes med velsignelser.
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spiller en viktig rolle
• Forfedre
I TAR er det et sterkt bånd til forfedrene, som man antar er
involvert i etterkommernes hverdagsliv. De er en del av familien, lokalsamfunnet, klanen og slekten. Udødelighet er knyttet
opp mot å bli husket etter ens død, og er sikret gjennom å ha
mange etterkommere.

kunst er en sentral del av det tradisjonelle
• Afrikansk
religiøse uttrykket

Afrikanske kunstnere lager ikoner og symboler fra tradisjonelle religioner i en form som uttrykker guders, halvguders,
forfedre og ånders makt. Selv om etterfølgere av TAR kjenner
symbolene og ikonene, er det bare noen få som greier å tolke
hva kunsten egentlig betyr.

religioner blir praktisert over hele verden
• Tradisjonelle
og opplever økende oppmerksomhet

Den transatlantiske slavehandelen førte til utbredelse av afrikansk-inspirerte tradisjoner i Karibien, USA og Storbritannia.
Mange ikke-afrikanere har konvertert til ulike TAR og mange
i diaspora reiser til Afrika på pilegrimsreiser. Tradisjonelle religioner er også praktisert i Latin-Amerika. På grunn av synkretisme (religionsblanding) innenfor kristendom og islam er
det vanskelig å vite et nøyaktig tall.

Etnisk antagonisme har ført til store lidelser for kristne i
• Afrika
og Latin-Amerika

Mystikere har lenge skapt problemer for kristne. I Apostlenes
gjerninger kan vi lese om sammenstøt med magikere (Apg. 13)
og spåkvinne (Apg. 16.) Situasjonen er den samme i dag. Det
blir forventet at kristne skal innrette seg etter religiøse og kulturelle ritualer i lokalsamfunnet, og de må derfor gjøre et aktivt valg. De kan velge å følge ‘familietradisjonen’ for å bevare
freden. Da forblir de en del av klanen og kan dra full nytte av
familielivet. Dersom de velger Jesus, medfører det ofte forfølgelse som kan innebære voldelige angrep og tvungen religiøs
innvielse. De kan også bli sosialt ekskludert, noe som prof.
Olupuna beskriver som «verre enn døden.»

Åpne Dører støtter kristne
i samfunn der tradisjonelle
afrikanske religioner er
majoritet på ulike måter,
blant annet gjennom:

som styrker og
• Seminarer
forbereder kristne til å stå
fast under forfølgelse

• Disippeltrening
Litteratur
• Advocacy
• Traumebehandling
•
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Som sønn av ypperstepresten til guden Dakwe
var det forutbestemt
at Pierre skulle følge
i farens fotspor. Men
Gud hadde andre planer,
og Pierre ble en Jesu
etterfølger.

Yppersteprestens sønn

forlot forfedrenes gud

og valgte Jesus
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Pierre ble født i en liten landsby i nordlige
delen av Den sentralafrikanske republikk.
Etter at han oppgav sin synkretistiske
praksis, brente han den hellige krukken
der guden Dakwe bodde. Flere landsbybeboere prøvde å drepe ham ved å kalle på
alle guder og ånder de kjente til, men Gud
beskyttet Pierre fra angrepene. I dag er han
pastor for en liten kirke, og han lever ut sitt
farlige oppdrag med å vise sine landsmenn
Jesu kjærlighet. Han forteller:
I november hvert år kommer tusenvis av mennesker fra hele regionen til landsbyen vår for
å bringe førstegrøden av avlingen fremfor
Dakwe. De bøyer seg for ham og takker ham
for hans beskyttelse over landsbyen, for avlingen, de han har helbredet og alle gode ting
han har gitt det siste året. Hvert tredje år arrangeres det en ‘stor seremoni’ som varer i en
måned. I løpet av den tiden vil Dakwe, gjennom
sine prester, utnevne noen unge menn til å bli
innviet i hans tjeneste.
I 1979 ble jeg valgt. Prestene brakte meg til
et hemmelig sted i bushen hvor de andre innvidde mennene ventet på meg. På bakken lå tre
pinner: en lang, en kort og en middels. Jeg ble
bedt om å velge en. Det jeg ikke visste, var at
å ta opp den lange pinnen betydde at en ville
vandre lenge med Dakwe og bli en viktig tjener.
Å velge den mellomste medførte at en ville gå
en middels lang vandring med Dakwe. En ville
bli en del av den innvidde gruppen, men ikke få
mye ansvar. Få valgte den korte pinnen, som
betydde at en ikke ville være en god tjener.
Jeg så på pinnene og valgte den korte. De
innvidde mumlet i vantro.

"mens han ba
var det som om
hjertet mitt
vibrerte"

Jeg var yppersteprestens sønn
Vanligvis blir alle som velger den korte pinnen
drept og ofret til Dakwe. Jeg ble slått, men de
valgte å la meg leve ettersom jeg var sønnen
til ypperstepresten. Og på grunn av min fars
stilling ble jeg fortsatt lært opp til å bli den nye
ypperstepresten. I løpet av denne tiden så jeg
hvor mektige Dakwes mørke krefter var.
Min kone fikk høre om Jesus fra en diakon i

7

TRADISJONELLE AFRIKANSKE RELIGIONER

en annen landsby, og etter dette valgte hun å ta
imot den kristne troen. Jeg likte dette dårlig og
truet henne, spesielt når hun tilbrakte flere timer i kirken. Diakonen fortsatte å komme hjem til
oss. For det meste snakket han med min kone,
men en dag sa han til meg: «La meg be for deg.»
Jeg gikk med på det, og mens han ba var det
som om hjertet mitt vibrerte. Jeg åpnet øynene
og så på diakonen. Han satt noen få meter fra
meg og ba. Jeg lurte på hva som fikk hjertet mitt
til å skjelve så sterkt. Da han var ferdig å be,
spurte jeg: «Kan jeg komme i kirken for å prøve
din Gud?» Jeg dro dit jevnlig og lærte mye om
Herren. Men selv om jeg skjønte at kristen tro
var god, ble jeg værende hos Dakwe.
En dag ble jeg syk. Vi søkte først hjelp hos
Dakwe og ba i mange timer. Når syke kom til
min far for helbredelse, ba vi for dem og de ble
helbredet. Men ikke i mitt tilfelle. Jeg spurte
meg selv: «Hvorfor virker det ikke? Hva er

"Jeg hadde lært mange ting om
Jesus gjennom undervisningen
i menigheten de årene jeg
praktiserte begge religionene.
Jeg sa: 'Far, i dag må vi brenne
alle avgudene.'"

galt?»
En Gud som taler
Jeg dro til sykehuset, men det hjalp heller ikke.
Jeg ble sengeliggende fra 1991 til 1993. Men siste
sommeren jeg lå syk, hørte jeg Herren sa til
meg: «Pierre, du skal bli helbredet.» Dakwe helbredet oss og gjorde alt for oss, men han snakket ikke til oss. Da bestemte jeg meg for å følge
Herren, Han som taler.
Jeg snakket med min far, ypperstepresten,
hele natten. Jeg fortalte om Guden jeg hadde
funnet. Jeg hadde lært mange ting om Jesus
gjennom undervisningen i menigheten de
årene jeg praktiserte begge religionene. Jeg sa:
«Far, i dag må vi brenne alle avgudene.»
«Min sønn, min sønn! Hvem har bedratt
deg?» ropte han. Jeg forklarte at ingen hadde
bedratt meg, og til slutt sa han: «Jeg elsker deg,
min sønn, og jeg stoler på deg mer enn på noen

andre. Så, når du snakker vil jeg lytte. Gjør hva
du må.»
Jeg bestemte meg for å brenne den hellige
krukken hvor Dakwe bodde, den vi trodde at
ingen foruten ypperstepresten kunne røre.
Dette var i november 1994. Jeg fjernet alt som
hadde med avguder å gjøre, både Dakwes krukke og de mange gjenstandene for mindre guder.
Jeg dro også til det hellige stedet for den store
seremonien, og tok alt som hadde med avgudsdyrkingen å gjøre, samlet og brente det.
Folket i landsbyen vendte seg mot meg.
«Hvorfor brenner du en så god gud? Vi vil
drepe deg for dette,» truet de meg. De prøvde
alle mulige ritualer for å ta livet mitt, men Gud
beskyttet meg.
Min far tok imot Jesus. Men han var redd
for trolldommen landsbybeboerne ville bruke
mot meg. «Jeg er gammel, og jeg skal snart dø.
Hvordan skal du være i stand til å ta vare på
familien vår når de andre i landsbyen vil drepe

deg?» Jeg svarte: «Gud, som lot meg brenne alle
disse gjenstandene, går sammen med meg.»
Jeg er et vitnesbyrd for mine brødre og
søstre i hele regionen. Folk kjenner historien
min, og noen ganger hjelper det dem til å ta
valget om å følge Jesus. For ikke så lenge siden
evangeliserte jeg i en stor landsby, og jeg brente
mange avguder. Jeg gjør det for å hjelpe mennesker å se med egne øyne at Herren er sterkere
enn gudene de tilber.
Arbeidet mitt er ikke over enda. Området
vårt er fortsatt fullt av avgudsdyrkelse. Gud sa:
«Mitt folk har mangel på kunnskap.» De kjenner ikke Jesus. Guds ord går frem i vår region,
og jeg tror at Han vil fortsette arbeidet i tiden
fremover.
Pierre og andre kristne i hans område utfordrer sterke tradisjoner og åndskrefter. Men.
som han selv sier: «Jesus er den sterkeste.»
Likevel trenger de vår støtte. Vil du være med
å be for dem?

om beskyttelse og visdom for Pierre
• Be
og andre som frimodig deler evangeliet i

områdene preget av afrikanske religioner.

for kristne som er svake i
• Betroenomogkunnskap
lever med et bein i sin gamle tro og

et i kristendommen. Be om at de får hjelp til
å skille mellom kultur og religion, og bryte
med religiøs praksis som ikke er forenlig med
evangeliet.

Be om at evangeliet om frelsen og friheten i
• Jesus
skal gå fram og sette mennesker fri fra
Bildet: Pierre brenner avguder på bålet
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frykt og åndelig trelldom.
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SRI LANKA

Etter angrepet 1. påskedag på Sri Lanka:

«Gud går sammen med
oss gjennom ilden»
Første påskedag ble Sri Lanka rammet av
terror. Tre av de åtte bombene gikk av i
kirker fylt av mennesker som feiret Jesu
oppstandelse. Kort tid etter reiste en av
våre medarbeidere for å besøke familier
som ble rammet:
Det er bare to uker siden angrepet og folk er
på vakt. Militæret er overalt – de stenger veier,
gjennomsøker biler og ser etter mistenksomt
materiale. Idet vi kjører gjennom Kurunegala,
en by halvveis gjennom Batticaloa, ser vi en
bussterminal der alt har stoppet opp på grunn
av en ny bombetrussel.
Turismen har stupt. En av de ansatte
på hotellet forteller at de har mottatt 40
kanselleringer etter at nyheten om bombingen
ble kjent. Vårt team er de eneste som har sjekket inn. Regjering har kansellert alle buddhistiske festivaler.
I løpet av tre dager blir bilen vår stoppet ved
kontrollposter mer enn ti ganger. De lokale forteller at alle kontrollene minner om krigen for
ti år siden. Det råder forvirring og sinne, men
først og fremst frykt.
Militæret er tilstede ved inngangen til

gudshus, både katolske, metodistiske og karismatiske kirker, samt moskeer og andre
tilbedelsessteder.
Den fjerde mann
Søndag, 5. mai er vi på gudstjeneste i samfunnssenteret hvor menigheten Zion midlertidig holder til. Stedet er sterkt bevoktet, og
bevæpnede menn kan sees både foran og bak
bygningen og på taket. En militærbil står parkert utenfor. Alt for å sikre at gudstjenestedeltakerne er trygge.
Det eneste vi får ta med inn, er bibel og
ID-kort. Fotografering eller filming er forbudt.
Inne i kirken står hundrevis av mennesker med
hendene løftet i lovprisning.
I angrepet 1. påskedag døde 29 mennesker
fra Zion, av disse var det 14 søndagsskolebarn.
Pastor Roshan Mahesa ærer de døde i gudstjenesten denne morgenen:
«De er martyrer,» sier han. «Nå er de hjemme
hos Jesus.»
Han leser også opp navnene på de som ble
skadet. Han stopper opp ved hvert navn og gir
tid til bønn. Flere av dem er fremdeles innlagt
på sykehus for behandling.

Bombingen har gjort stor skade, men de
kristne står og lovpriser Gud. De roper om helbredelse og ber om hjelp til å elske og tilgi.
Pastorens budskap er hentet fra Daniel 3,
der Daniels tre venner blir kastet i ildovnen. Da
Nebukadnesar ser inn i flammene, oppdager
han fire menn som vandrer fritt inne i ilden.
«Hvorfor må vi vandre gjennom disse flammene?»
spør pastor Roshan. «Nå vet vi kanskje ikke hvorfor, men Gud går sammen med oss i ilden. Og han
gråter med oss. Han er den fjerde mannen.»
Mistet sin sønn, søster og svoger
Unge ofre: Verl sin sønn, Jackson (13) mistet livet og
niesen Eliza (6) ble skadet.
Vi får komme hjem til Arasaratnam Verl. Han
mistet sønnen Jackson (13), søsteren Verlini
(36), som var en av søndagsskolelærerne, og han: «Jeg spør ikke Gud hvorfor. Jeg spør bare om
svogeren Ranjith (39), ektemannen til Verlini, i styrke til å komme meg gjennom denne vanskelige
tiden.»
angrepet.
Niesen Eliza (6) er fortsatt på intensiv- Romerne 8:35-39 sier:
avdelingen. På grunn av granatsplinter måtte «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød,
legene fjerne livmoren hennes. Hun er også angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller
blitt blind på det ene øyet, mens legene prøver sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes
vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men
å redde det andre.
«Sønnen min og søsteren min døde momentant,» i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som
forteller Verl. «Svogeren min døde av skadene en elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller
uke etter bombingen. Han var ingeniør og hadde liv, verken engler eller krefter, verken det som nå
svart belte i karate. Han var en sterk mann, men er eller det som kommer, eller noen makt, verken
sovnet inn til slutt. Han hadde tredje grads forbren- det som er i det høye eller i det dype, eller noen
annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds
ning og store skader i hoftene.»
«Jackson var kaptein på basketball-laget,» fort- kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»
setter Verl. «Han var med å konkurrere mange steder, både i Jaffna og Colombo. Han var best i alt!
Han var min eneste sønn.»
Be for Sri Lanka
Verl forteller også om søsteren Verlini. Hun
Verl er en av flere hundre som fikk hverdagen
hadde lest bibelen 27 ganger fra perm til perm.
brutalt forandret denne dagen. Be for ham,
Så fortsetter han: «Jesus døde på langfredag og
hans familie og alle som mistet en eller flere
av sine kjære. Be om at de må finne trøst og
på første påskedag stod han opp. Min sønn, søster
styrke i Herren. Be for onkelbarna til Verl, Eliza
og svoger døde også, men de ble reist opp med Jesus
(6) og Rufus (8), som har mistet både mor og
den dagen.»
far i angrepet. Be om at Eliza må få beholde
Til tross for smerte, sorg og tap har Verl
synet på det ene øyet.
dedikert livet sitt til Gud, selv etter angrepet.
«Jesus er min faste klippe,» sier han. «Jeg er intet.
Be om fred i landet. Det er lett for at hatet
Jesus er alt.»
sprer seg i en tid som denne. De kristne er
Han fortsetter: «Jackson var sønnen min i 13 år,
redde, men det er også hinduer, buddhister
og muslimer. Muslimer frykter hevn. På grunn
men han er Guds barn for evig.»
av frykt blir de boikottet i flere butikker. Noen
har prøvd å drive dem fra sine hjem. Be om
Ingen kan skille oss fra Jesu kjærlighet
at kjærlighet skal overvinne frykten blant de
En av pastorene i Zion mistet sin 11 år gamle
ulike grupperingene i landet.
sønn Malkiya i angrepet. Gjennom tårene sier

•

•

Verl sine familiemedlemmer som ble drept under
og etter bombeangrepet: Søsteren Verlini, sønnen
Jackson og svogeren Ranjith
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WORLD WATCH NEWS

SKRIV EN HILSEN TIL
SALOMI I NIGERIA

World
Watch
Nyheter
INDIA: Åpne

Dører oppfordrer det internasjonale samfunnet til å gjøre
mer for å støtte religiøse minoriteter i India.
I mai var det valg i India, og BJP (Bharatiya Janata kvartal i 2019 er det registrert hele 216 hendelser,
Party) beholder makten i landet. Åpne Dører op- hvor to av disse er drap. Dette er kun hendelser
pfordrer det internasjonale samfunnet til å leg- som Åpne Dørers lokale partnere har registrert,
ge press på den indiske regjeringen for å sette så det er sannsynlig at der er en del mørketall.
Pastor Samuel sier: «Vi håper og ber om at
en stopper for økningen av menneskerettighetsdet internasjonale samfunnet skal utfordre den
brudd rettet mot religiøse minoriteter.
Vold mot kristne i India er ikke noe nytt, men indiske regjeringen. Det er mulighet for at indiske lover blir endret i denne nye perioden, noe
det har økt siden BJP kom til makten i 2014.
Etter valget er man bekymret for at økningen som kan gi regjeringen flere midler til å forfølav vold rettet mot kristne vil eskalere, dersom ge minoriteter.» Om den indiske kirken sier han:
det internasjonale samfunnet ikke gjør noe. Åpne «Indiske kristne trenger oppmuntring og støtte
Dørers lokale partnere registrerte 147 hendel- fra den globale kirken.»
ser av vold mot kristne i India i 2014. For første

BURKINA FASO: Kirkeleder

drept av islamister: «Jeg vil heller dø enn å
forlate samfunnet mitt.»
Bevæpnede terrorister angrep en protestantisk
kirke i Burkina Faso søndag 28. april. Pastoren
og fem andre medlemmer i menigheten ble truet til å konvertere til islam. Da de nektet, ble de
drept, forteller World Watch Monitor.
Så langt en kjenner til, er dette det første
angrepet i landet rettet mot en kirke, der mennesker er blitt drept av islamske ekstremister. I
februar ble en spansk katolsk prest drept av bevæpnede menn som en antar var militante islamister. Presten var på vei hjem fra Togo, og drapet
skjedde i den sørlige regionen Nohao.
Til forskjell fra nabolandet Mali har Burkina
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Faso har vært kjent for fredelig sameksistens
mellom ulike religiøse grupper. Men de siste årene har angrep fra militante islamister, militære
operasjoner og bølger av vold etterlatt hundrevis av døde. Man anslår at 135 000 er drevet på
flukt. Dette har ført til en uoversiktlig humanitær krise som overrasker mange, skriver New
Humanitarian News i en rapport.
Ifølge “Armed Conflict Location and Event
Data Project” har angrep rettet mot sivile økt
med 300 prosent i Mali, 500 prosent i Niger og
7000 prosent i Burkina Faso, i løpet av ett år.

Salomi er en av flere kvinner fra Nigeria
som har fått traumehjelp gjennom Åpne
Dører. Hun opplevde å bli angrepet og
voldtatt av fulanigjetere. Angrepet påvirket forholdet til ektemannen, men gjennom traumeseminar og med Guds hjelp
lærte de å leve sammen igjen. Dette er
hennes historie:
Det var midnatt. Mannen var bortreist.
Salomi hadde allerede lagt seg da hun hørte
skudd utenfor huset. Angriperne blokkerte
porten og det var umulig å rømme. Hun hadde ikke noe valg og åpnet døren for dem. Hun
bar sønnen sin på ryggen og var gravid i tredje måned.
To fulanimenn brøt seg inn og krevde penger.
Svigermoren prøvde å distrahere dem slik at
Salomi kunne rømme, men mennene fikk tak
i henne. En av dem slo henne med en kjepp.
Sønnen hennes falt på bakken og Salomi ble
voldtatt.
Da ektemann kom tilbake og fikk høre hva
som hadde skjedd, tok han familien med til en
landsby hvor de ikke kjente noen. Her ble de
boende for en periode, men nå er de hjemme
igjen. De føler seg fremdeles ikke trygge.
Derfor drar de fra landsbyen hver kveld, uansett vær, og gjemmer seg i bushen til neste dag.
Fulanimenn voldtar kvinner for å erobre lokalsamfunn. Salomi ønsker at verden skal få
vite hva som skjer i Nigeria.

BLI MED Å BE:

om at Gud må gi Salomi og hennes
• Befamilie
fred.
Be om at Gud skal beskytte kvinner som
• Salomi
i Nigeria.

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN

begynner
• BeKortførogdubarnetegninger
best
• Skriv tydelig, med enkelterspråk
(helst på engelsk)
• Ikke nevn Åpne Dører.
• Unngå omtale av ulovlige væpnede grupper eller av
• myndighetene.
vekt på trøst og oppmuntring.
• Legg
Gjør
hilsenen
• bibelvers. kort, men ta gjerne med ett eller to
følsomhet. Vennligst ikke dvel ved mottakerens
• Vis
situasjon eller skriv om velsignelser i livet ditt.
gjerne fornavnet ditt, og hvilket land du bor i,
• Skriv
men ikke hele adressen.
Ikke legg ved penger i brevene.
• Send
til Åpne Dører. Vi sørger for å sende
• den tilhilsenen
rett sted.
13

ODD FRODE GIR
FAST TIL FORFULGTE
KRISTNE
Bli med Åpne Dører
på bønne- og
oppmuntringstur

Turer 2020:

Kina - september
• Sentral
- mars
• Sentral Asia
- februar/mars
• LibanonAsia
oktober
• Øst Afrika - oktober/november
• Midt Østen - april/mai
• Egypt - november
• Persian speaking world – oktober (uke 40)
• Vest Afrika – april, Kvinnetur
• Asia – oktober (uke 40), Kvinnetur
•
Det kan bli endringer på turene i 2020.

Ta kontakt med reise@od.org
eller se opendoors.no for informasjon

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

Takk til alle dere som på ulike måter gir
gaver i forbindelse med fødselsdager,
bryllupsdager og andre jubileér, det betyr
uendelig mye for våre søsken som står i
tøffe omstendigheter på grunn av sin tro!

FORFULGTE KRISTNE TRENGER FLERE
FASTE STØTTEPARTNERE

Turer 2019:

Kina - september
• Sentral-Asia
– oktober (uke 40), Kvinnetur
• Colombia – november
• Egypt – desember (alle reisende her er fra
• Sørlandet)

TAKK FOR
GAVEN!

På vegne av våre forfulgte søsken vil vi takke Odd
Frode Roaldsnes for trofast givertjeneste gjennom
mange år. Takk også for jubileumsgaven i forbindelse med rund dag! Gratulerer med overstått!

Mot slutten av tenårene kom jeg ved en
tilfeldighet over boka «Med Guds ord gjennom jernteppet» av broder Andreas. Jeg ble
grepet og fascinert av historiene om hvordan Gud åpnet tilsynelatende stengte veier
for evangeliet.
Virkeligheten for de kristne i Øst-Europa som
broder Andreas beskrev i boka stod i stor kontrast til mine egne erfaringer. Mitt første møte
med Åpne Dører var besøk av utsendinger på
det lokale bedehuset på Vigra utenfor Ålesund.
De viste filmer og fortalte sterke og spennende
historier som gjorde inntrykk på meg. Her ble
jeg også gjort oppmerksom på mulighetene for
å bidra til arbeidet som giver.
Åpne Dører var den første organisasjonen
jeg og kona mi ble faste givere til, og siden har
vi støttet hver måned i over 20 år. Dette er noe
vi ønsker å fortsette med! Vi har lært å kjenne
Åpne Dører som en ærlig, nøktern og hardtarbeidende organisasjon med dedikerte ansatte,
og vi føler oss trygge på at midlene blir forvaltet på en god måte. Å sette av et fast beløp
har vært en god og praktisk ordning for oss,
og det gir også forutsigbarhet til Åpne Dører.
At man i tillegg får skattefradrag for gavene er
heller ikke å forakte for en sunnmøring. Man
blir ikke fattig av å gi!
Odd Frode Roaldsnes (40), Vigra

ER DET DEG?

Kan du tenke deg å bli en fast støttespiller
med et valgfritt beløp i måneden?
Faste gaveinntekter gjør at vi kan planlegge
prosjektene våre enda bedre og få pengene til å
strekke lenger. Sammen kan vi da hjelpe enda
flere som trenger oss.

Fyll inn svarslippen under, legg i konvolutt og
send den til:
Åpne Dører Norge, Tangen 11, 4608 Kristiansand
Eller fyll ut skjema direkte på nett: opendoors.no

JA, jeg ønsker bli fast giver til arbeidet for forfulgte kristne
Gavebeløp hver måned:

Kr

Jeg ønsker å benytte
Mottaker: Åpne Dører
Mottakers konto: 3060 07 70000
Jeg ønsker varsling før hvert trekk: (sett kryss)
Beløpsgrense per trekk

kr.

Settes til kr 2.000,- per måned hvis tomt
Vi trekker uansett aldri mer enn avtalt månedsbeløp
Dette feltet fylles ut av Åpne Dører
KID-nummer (kundeidentifkasjon):

Belast mitt kontornr.:
.............................................................................................................................

Dato og signatur
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V I L D U H A B E S Ø K AV O S S T I L D I N F O R S A M L I N G ?
Dersom du ønsker besøk fra Åpne Dører til høsten, 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

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

ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFERANSE

Forfulgt
2019

SETT AV HELGEN!

13. – 15. SEPTEMBER I BERGEN
En inspirerende møteplass for alle som er
engasjert for forfulgte kristne. Det blir et
variert og spennende program med seminarer,
internasjonale og nasjonale gjester. Bønn og
lovsang

PROGRAM

Fredag:
Lørdag:

Kveldsmøte
Program gjennom hele dagen
Kveldsmøte
Søndag: Gudstjeneste

