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Lukk opp din munn
for den som ikke selv
ikke kan tale, før
saken for dem som
nær bukker under
Ordspråkene 31,8

Dersom du greier å flykte:
KOM HJEM!
For noen måneder siden ble jeg kjent med en pastor som fortalte noe som gjorde sterkt inntrykk
på meg. Han står i en vekkelse i et land hvor det er
veldig få kristne.

Han delte sjokkerende historier fra menighetens ungdomsmiljø. Bare i løpet av begynnelsen av 2019 hadde ti jenter blitt kidnappet og
tvangsgiftet med fremmede muslimske menn.
De fleste ble voldtatt, men noen ble bare holdt
innesperret i huset til en fremmed over så lang
tid at lokalsamfunnet trodde at de hadde blitt
utsatt for overgrep. Da ville jentene som var kidnappet føle så sterkt på skam, at de uansett ikke
ville våge å dra hjem igjen. Denne fremgangsmåten er ikke uvanlig dette i landet.
Truslene som til enhver tid ligger der, skaper
frykt og fortvilelse for både familiene og
menigheten. Pastoren prøvde å forberede jentene i menigheten i forkant på at det kunne skje,
og sa at dersom de ble kidnappet, så måtte de
ikke være redde for å komme tilbake til kirken og
til hjemmet sitt. De var like verdifulle og ønsket.
Selv etter alle forberedelsene og veiledningen
fra pastoren, så var det ingen av de ti jentene

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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som våget å komme tilbake. Skamfølelsen var
for stor.
Kristne kvinner er ekstra sårbare under
forfølgelse. Jeg har selv møtt tenåringsjenter
som har blitt holdt i fangenskap av familien sin
fordi de følger Jesus. Andre utsettes for vold og
voldtekt og atter andre blir tvangsgiftet. Mye av
dette skjer i det skjulte.
I de siste årene har vi i Åpne Dører satt et
sterkere fokus på disse kvinnene. Vi har ansatt
spesialister på området og forsket mere på temaet, for å forstå hvordan forfølgelsen utarter
seg og finne ut hvordan vi best kan utgjøre en
forskjell.
Disse kvinnene og jentene trenger at vi som
Guds folk – både menn, kvinner og barn – husker på dem i bønn og kjemper for dem. De må
ikke bli oversett eller glemt. De trenger at vi taler
deres sak!
November er måneden for Søndag for forfulgte og Fakkeltog. Fokuset er det samme som
for dette bladet: Kvinner som forfølges for sin
tro. Se vår hjemmeside for filmer, bønnekort,
materiell for barn med mer. Sees vi i fakkeltoget?

Lukk opp din munn for den som
ikke selv ikke kan tale, før saken for
dem som nær bukker under
Ordspråkene 31,8

Morten Askeland
Generalsektretær i Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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GLIMT AV HÅP

Livet som kristen
kvinne i fiendtlige
omgivelser
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Menn

– Mansuri –

Aina, en modig malaysisk kvinne, beskriver seg selv som
«opprørsk». Hun velger å holde sin tro skjult for familien
og for mange av sine venner. Som konvertitt fra islam
møter man ofte alvorlige vanskeligheter. Man kan ende
opp med å bli slått, tvangsskilt, innesperret eller forvist
fra lokalsamfunnet. Familien anses som det mest sentrale
i den sosiale strukturen. De vil gjøre det de kan for å få
sine slektninger til å returnere til islam. Disse handlingene
foregår ofte i det skjulte.
Uten forvarsel kan en kristen kvinne bare bli borte.
Hun holdes skjult innenfor husets fire vegger, isolert i sitt
eget hjem, inntil hun kapitulerer. Andre kvinner i lignende
situasjoner er også redde for at familiene skal melde dem
til myndighetene. De religiøse autoritetene har satt opp
«renselses-sentere» for å «re-konvertere» dem tilbake til
islamsk tro.

Både kvinner og menn opplever forfølgelse for sin
kristne tro, men mange steder tar forfølgelsen ulik form.
Målet og drivkraften er oftest ment å påføre familien
eller kirken mest mulig skade. Forfølgerne utnytter den
kulturelle konteksten der kvinner allerede er sårbare
på grunn av sin stilling som kvinner. Møt Aina, Mansuri
og Precious som representerer kvinner som til tross for
stor motstand, velger å leve ut sin tro.

Kvinner

«Etter hvert ble mannen min kastet ut av
hjemmet til foreldrene, og vi flyttet inn
hos min familie. Det var en velsignelse
i forkledning. Mannen min fikk nemlig
anledning til å dele evangeliet med
familien min. Nå har alle tatt imot Jesus!»

Da Precious sto fram med sin kristne tro, fikk hun dødstrusler både fra stammen og fra sin nærmeste familie; til
og med sin egen søster. For å overleve måtte hun en periode flykte fra det som tidligere var hennes trygge hjem.

- VOLDELIG, USYNLIG OG KOMPLEKS

Nyere forskning utført av Open
Doors’ World Watch Research
viser at forfølgelsen av kvinner er ulik den forfølgelsen
menn opplever. Forskere fant
16 pressfaktorer rettet mot
kvinner som ikke kom frem
i rapporter som omhandlet
menn. World Watch Research
kartlegger globale trender for
hvordan kristne menn og kvinner møter forfølgelse.

Det å få innblikk i den forfølgelsen kristne kvinner verden
over opplever, gir grunn til bekymring. Men det finnes
også glimt av håp.
Ansiktene til disse kvinnene forteller sterke historier,
fylt med smerte og frykt. Men mest av alt forteller øynene
deres om håpet, gleden og freden de bærer. Når du møter
kvinner som Precious, Aina eller Mansuri, så er det ikke alltid synlig hvilke kamper de står i. Utstrålingen deres kan få
deg til å tenke at alt er greit. Men freden de omgir seg med,
kommer fra Gud og reflekterer ikke forfølgelsen de står i.
Disse tre kvinnene kommer fra forskjellige land i SørøstAsia. Likevel illustrerer deres historier globale trender for
kristne kvinners situasjon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppfattet seksuell renhet
Sivilstand (gift, enslig,
eneforsørger, enke)
Tvangsekteskap
Voldtekt/seksuell vold
Familieforsørger
Arbeidsrelatert
Rolle som kristenleder
Militæret/verneplikt
Ikke-seksuell fysisk vold

Mansuri, med sin mørke hud, ansees som mindre verdt.
Derfor kan hun ikke nyte godt av fordelene med et av de
få trekkene som gir kvinner i området verdi: skjønnhet.
Heldigvis ble Mansuri gift med en kjærlig, kristen mann.
Begge to hadde muslimsk bakgrunn, og sammen fikk de
møte både skammen og avvisningen. Uten en troende
mann ville Mansuris skjebne vært lik mange andre kristne
kvinner: isolasjon, avvisning og familievold. Som troende
kvinner kan de oppleve seg helt maktesløse i ektefellens
ikke-kristne storfamilie. Hadde dette vært tilfellet for
Mansuri, ville det vært umulig for oss å fortelle hennes
historie, av den enkle grunn: vi ville aldri fått vite hva som
foregikk.
Hver enkelt av disse kvinnenes historier er unike, med
ulik religiøs og kulturell bakgrunn. Men forfølgelsen som
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Illustrasjonsfoto

NAVN: Rhea og Kusum (navnene er endret)
BAKGRUNN: Født inn i en kristen familie
LAND: Sør-Asia
PRESS: kidnappingstrusler, vold
og voldtekt, skam, diskriminering,
økonomisk umyndiggjøring
REHAS OG KUSUMS HISTORIE: Rhea og
Kusum er bare 10 og 11 år gamle. Siden
foreldrene studerer teologi, bor de på en
bibelskole støttet av Åpne Dører. Her føler
de seg trygge. I deres hjemland blir kristne
jenter ofte kidnappet og tvangskonvertert.
Det betyr mye for foreldrene at barna kan
leke fritt uten å måtte bekymre seg for at
de blir tatt fra dem. Rhea forteller: «Her på
skolen bryr vi oss om andre! Vi lager «God
bedring»-kort og synger sanger for dem
som trenger oppmuntring.»
REHAS OG KUSUMS HÅP: Vennskap. «Vi er
som søstre. Selv om foreldrene våre skulle
reise til ulike deler av verden, så vil vi alltid
være venner.»
SLIK HJELPER DU: Med din hjelp kan vi
gi foreldrene til Rhea og Kusum hvile og
trygghet, samtidig som de får studere
Guds ord og bli utrustet til tjeneste.

Hver dag
blir gjennomsnittlig

6 kvinner

voldtatt, seksuelt trakkasert
og tvunget inn i ekteskap på
grunn av sin kristne tro
(World Watch Research)
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kristne kvinner og jenter opplever, har likevel tre fellestrekk; den er voldelig, usynlig og kompleks.
Det er sjokkerende å høre om de voldelige reaksjonene
til Precious’ familie. De ønsket å drepe henne, men først
ville de se om hun responderte på presset fra søsteren.
Denne type forfølgelse handler om mer enn bare å ydmyke og påføre skam. En familie som truer med å drepe,
vil først forsøke å overbevise gjennom alvorlig, fysisk vold.
Hvordan kunne familien komme unna med å mishandle
og true Precious på denne måten? Jo, fordi det meste
av forfølgelsen som kristne kvinner og jenter opplever,
foregår i det skjulte, og forblir derfor udokumentert. Ofte
foregår den innenfor familiens fire vegger. Kvinner som
blir satt i husarrest av sine egne familier, kan bli lenket fast
med kjettinger. Alternativt får de bevege seg fritt, men blir
da ignorert som om de var døde; som navnløse tjenere i
huset. Slike degraderende former for forfølgelse er usynlig for omverdenen.

SITUASJONEN ER SAMMENSATT

De som forfølger behøver ikke fysiske vegger. Ofte vil
kristne kvinner som har blitt tvunget inn i slaveri, velge å
forbli i denne forferdelige situasjonen. Alternativet utenfor denne «beskyttede» tilværelsen vil nemlig kun være
variasjoner av samme type slaveri. Disse kvinnene står
uten utdanning eller juridiske rettigheter til å eie egen eiendom eller å beholde barna. Den store forskjellen fra å
være «slave i eget hus» eller bli satt på gaten, er at man da
også blir avskåret fra sine egne barn.

DOBBEL SÅRBARHET

Det finnes en grunnleggende årsak til at kristne kvinner og
jenter blir forfulgt på disse voldelige og fordekte måtene;
kulturen de lever i. Precious’ familie utnyttet ganske enkelt
hennes sårbarhet som kvinne i sin kultur, og hennes sårbarhet som tilhørende en minoritetstro. Det trengs ingen
spesiell strategi for å utnytte denne doble sårbarheten.
Å utnytte kristne kvinners doble sårbarhet er den enkleste formen for religiøs forfølgelse, av tre grunner:
For det første: Denne typen kjønnsspesifikk religiøs
forfølgelse er lett å utføre fordi metoden allerede er etablert i kulturen. Dette skjer for eksempel i situasjoner der
kvinner generelt mangler sosial beskyttelse. Seksuell
berøring fra fremmede på gaten kan være et slikt pressmiddel; noe som blandes inn med den generelle trakasseringen av kvinner. Men denne alminnelige formen for
trakassering rettes spesielt mot kristne kvinner, fordi
disse kvinnene ikke dekker hodet med hijab.
For det andre så medfører kjønnsspesifikk, religiøs
forfølgelse lav risiko for den som utfører forfølgelsen. De
juridiske og sosiale strukturene som har vært med på å
skape omstendighetene i Precious’ og Ainas liv, gir straffrihet til de som presser dem til å gi opp troen på Jesus.
For det tredje så er det å utnytte en kristen kvinnes
doble sårbarhet svært effektivt for å forårsake omfattende skader, både for familien og kirken.
Hvor vakkert er det ikke da å få høre en historie som
trosser disse oddsene? Vi vet hvordan Mansuris historie
kunne ha vært, og vi ser hvordan hennes sårbarhet som
kvinne og som kristen kunne blitt brukt til å knuse hennes

NAVN: Kakon
BAKGRUNN: Født inn i en muslimsk familie
LAND: Bangladesh
PRESS: Tap av familie, utestenging fra
lokalsamfunn, voldstrusler og påført
skam
KAKONS HISTORIE: «Mannen min var en
hemmelig kristen lenge før jeg ble kjent
med Jesus. Jeg var sint på ham, men
etterhvert begynte jeg å legge merke til
hvordan Jesus forandret ham til en bedre
ektemann. Han leste høyt fra Bibelen slik
at jeg kunne høre Guds ord. En dag tok
jeg valget om å følge Jesus. Som følge av
vår nye tro, mistet jeg min eneste bror,
hele svigerfamilien og alle våre naboer.
Det vanskeligste var at sønnen vår på 15
år valgte å forbli muslim. Han nektet å
snakke med oss. Han var iblant oss, men
var samtidig ikke tilstede. Noen ganger var
jeg nær ved å miste troen på Gud, men Fil.
4:19 minnet meg på at «Han som er så rik
på herlighet i Kristus Jesus skal gi meg alt
jeg trenger.» Jeg fortsatte å dele evangeliet
med sønnen vår, og vi ba for ham. Etter
10 år tok han endelig imot Jesus. Vi har
måttet flytte på grunn av den pågående
forfølgelsen fra familien vår.»
KANKONS HÅP: «Jeg finner styrke i 5. Mos
31:8: «Herren selv skal gå foran deg. Han
skal være med deg. Han svikter deg ikke
og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist
ikke motet!»
SLIK HJELPER DU: Gjennom din støtte
har Kakon fått mulighet til å gå på en
bibelskole som Åpne Dører støtter i
Bangladesh. Hun underviser nå andre
konvertitter i disippelskap.
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NAVN: Sarosa
BAKGRUNN: Født inn i en muslimsk familie
LAND: Filippinene
PRESS: Motstand fra ektemannen, voldsog dødstrusler, traume, fare for å miste et
barn
SAROSA HISTORIE: «Mannen min er
vanskelig å leve sammen med; han er
voldelig og går etter andre damer. Før
jeg møtte Gud, kjente jeg på en enorm
håpløshet. Jeg bestemte meg for å ta både
mitt eget og barnas liv. En dag forgiftet
jeg maten før jeg gikk på markedet. Der
møtte jeg en kvinne, Precious, som delte
evangeliet med meg. Jeg innså hva jeg
hadde gjort og sammen sprang vi hjem.
Heldigvis hadde ikke barna spist risen
enda. Da mannen min oppdaget at jeg
var blitt kristen, gjorde han livet enda
vanskeligere for meg. Men jeg holdt fast
på troen. I 2017 angrep Islamsk Stat byen
vår, Marawi. Jeg greidde så vidt å flykte
sammen med familien, men måtte reise
tilbake alene for å lete etter min sønn. Han
var på universitetet som da var omringet
av IS-militante. Heldigvis greidde jeg å
finne ham i live.»
SAROSAS HÅP: «Mannen min er fortsatt
sint på meg fordi jeg har valgt å følge Jesus,
men jeg har gjort det klart for ham at jeg
tilber hvem jeg vil. Jeg har lært at Gud er
med meg også i vanskelige tider. Støtten
fra dere i Åpne Dører har vist meg at Gud
virkelig finnes og hjelper oss.»
SLIK HJELPER DU: Takket være din støtte
kunne vi gi Sarosa nødhjelp under ISangrepet på Marawi. Hun har også deltatt
på forfølgelses-forberedende seminar.
I påvente av å kunne reise tilbake til
hjembyen, bor Sarosa i et midlertidig hjem
som vi har hjulpet henne med.
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tro. I stedet, ved Guds nåde, så er hun trygg i et kristent
hjem. Fra dette trygge tilholdsstedet har Mansuri og mannen fått fortelle om Jesu kjærlighet til hennes familie. De
er også et eksempel for sine egne barn, som står fast i troen tross mobbingen og skammen de påføres som kristne.
Mansura deler videre det som Åpne Dørers Annana disippeltrening har gitt henne. Slik blir hun til hjelp for andre kvinner som lever i vanskeligere omstendigheter enn
henne.
Precious har utholdt forfølgelse som de fleste av oss
ville funnet utenkelig. Hun har delt evangeliet med sin
søster, som ble en kristen etter at Jesus åpenbarte seg
for henne i en visjon. Precious fortsetter å dele evangeliet,
selv i en kulturell kontekst der hun risikerer angrep fra IS.
Hun har vokst til å bli en brennende bønnekvinne som lever for Kristus.
Gud arbeider midt i de brutale forfølgelsene våre
søstre i Kristus opplever. Han virker gjennom disse kraftfulle Guds kvinner, så de fylt av håp bygger Hans kirke. Vi
er invitert til å være en del av denne misjonen gjennom
våre bønner og vårt engasjement.
Se film med Helene Fisher, lederen for det internasjonale kvinnearbeidet i Åpne Dører, eller gå til
Åpne Dørers Youtube-kanal

«Vi trenger at dere ber for oss,»

SKRIV EN HILSEN
Skriv til Alisa i Nigeria

Skriv til Charity i Nigeria

2017: Vi var på vei for å arbeide på en gård da vi ble
angrepet. En gruppe fulaninomader kom mot oss.
De voldtok meg. Jeg trodde ikke jeg ville overleve, men
takket være Gud er jeg fremdeles i live.
Jeg fikk mulighet til å delta på traumeseminar
i regi av Åpne Dører. Da jeg reiste hjem fra første
samling, var jeg oppmuntret. Folk så at noe hadde
endret seg i meg.
Men etter en stund gled jeg tilbake i en tilstand av
fortvilelse. Jeg ville ikke snakke med folk på grunn av
skammen jeg kjente på.
Da jeg malte selvportrettet mitt, levde jeg meg inn
i det som skjedde og kjente på all smerten. Etterhvert
som jeg jobbet med bildet, begynte jeg å kjenne på
glede igjen.
Kristne kvinner i Nigeria lever under et enormt
press og mange opplever grusomme ting. Det er helt
vanlig å bli voldtatt. Dersom
ektemennene våre prøver å
beskytte oss, blir de drept. Jeg
ønsker at verden skal få vite
hva som skjer i Nigeria.
Hadde det ikke vært for
Guds kjærlighet og Hans
trøst, ville mange av oss vendt
tilbake til islam.
Be om at Gud må
gjenopprette fred i samfunnet
vårt, både lokalt og i hele
Nigeria. Be om at Gud skal
bringe fred, slik at det blir satt
en stopper for vondskapen.

Charity hadde nylig blitt mor og
følte seg fremdeles svak etter
fødselen da hun og mannen ble
overfalt av en gruppe fra Boko
Haram. Ektemannen greidde å
unnslippe, men Charity og sønnen
ble tatt. «De gav meg hverken mat eller
klær. Jeg prøvde å flykte, men de fant meg. De tvang
meg til å gifte meg med en av Boko Haram-soldatene.»
Etter tre år i fangenskap fikk hun en liten datter.
To uker senere ble hun reddet av den nigerianske
hæren, men de mistenkeliggjorde henne og
spekulerte i om hun var blitt hjernevasket. «Hvem
er faren til denne jenta? Hvor er han?» spurte de mens
de slo henne.
Nå er Charity og barna gjenforent med
ektemannen og lever i en flyktningeleir i Maiduguri
i nordlige Nigeria. Forholdene er vanskelige, og de
mangler både vann og mat.
Det har også vært vanskelig emosjonelt. «Jeg
kom tilbake med et barn som ikke tilhører ektemannen
min. På grunn av det gjør folk narr av meg.»
Det var utfordrende for ektemannen å leve med
det som Charity hadde blitt utsatt for. «Han likte
verken meg eller datteren min.» Sakte, men sikkert
har situasjonen begynt å bedre seg, blant annet
med hjelp fra Åpne Dørers traumebehandling. «Å
delta på traumeseminar var til stor hjelp. Jeg har delt
videre noe av deg jeg lærte til mannen min, og det
har også vært til hjelp for ham. Han har begynt å vise
omsorg for datteren min. Nå kan han løfte henne opp
og bære henne rundt.»
«Jeg takker Gud for at han førte meg hjem igjen til
familien. Og jeg takker Gud for alle dere som står med
i bønn for oss.»

sier Precious:

•
•
•
•
•
•

Be om at vi må ligne Jesus i striden, og
Be om at Herren sørger for alt vi trenger;
økonomisk og åndelig.
Be om at vår tro skal vokse og bli sterkere.
Be om at vi, uansett hvilken forfølgelse som
rammer oss, kan møte den i tro på Jesus.
Be om at Gud åpner øynene til alle muslimer som
vi får dele evangeliet med, så de ser Messias.
Be om at enda flere muslimer lærer å kjenne Isa
(Jesus), og at de også blir tjenere for Isa
al-Masih (Jesus Kristus).

•
•
•
•

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN
Be før du begynner
Postkort eller barnetegninger er best
Skriv tydelig, med enkelt språk (helst på
engelsk).
Ikke kritiser landets religion eller religiøs
ekstremisme, regjeringen, lovsystemet eller de
politiske lederne.

•
•
•
•

Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers.
Vis følsomhet. Vennligst ikke dvel ved
mottakerens situasjon eller skriv om
velsignelsene i livet ditt.
Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du
bor i, men ikke hele adressen.
Ikke legg ved penger i brevene.

Send kortet/brevet i en lukket konvolutt til Åpne Dører, Tangen 11 4608 Kristiansand
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«Jeg har fått se
Jesu kjærlighet»
Aishas historie om seksuell vold mot
kristne kvinner i Nigeria – og om
håpet hos Gud
Det var natt, og vi lå og sov da vi plutselig hørte en kvinne
fra landsbyen skrike utenfor. Fulanigjetere hadde brutt
seg inn i huset og kidnappet mannen hennes.
Da vi åpnet gatedøren for å se hva som skjedde, kom
angriperne stormende inn i hjemmet vårt. De krevde
penger. Vi fortalte dem at vi ikke hadde noe. Da de så seg
rundt i rommet, oppdaget de en bibel og antok derfor at
mannen min var pastor. «På grunn av Bibelen må du bli
med oss,» kommanderte de og dro ham med seg.
Ti menn ble igjen hos meg og barna. De krevde sex.
Jeg tryglet dem om å slippe. De begynte å slå meg før en
av dem voldtok meg. Etterpå ble jeg voldtatt av en annen.
Deretter forlot de oss og tok med seg alle verdisaker.
Aisha er 28 år, gift og mor til tre.
Hun kommer fra Kano, en av de
nordlige statene i Nigeria som blir
styrt av sharia. Området hun kommer fra er et av de stedene som
stadig opplever dødelige angrep fra
fulanigjetere. Aisha forteller om
hvordan volden har påvirket henne
og familien, og om hvordan Gud
virker midt i grusomhetene. Dette
er hennes historie:

Håndlaget opprop:

Tiden etterpå
Jeg trodde de hadde drept mannen min, men noen timer
senere kom han hjem. «Hva skjedde?» spurte han. Jeg
nølte med å fortelle, men han ville vite hva de hadde
gjort mot meg.
Mens jeg gråt, fortalte jeg hva som hadde skjedd.
«Tørk tårene dine,» trøstet mannen min. «Alt er bra mellom oss.»
Neste morgen reiste vi sammen til sykehuset for å
ta tester for kjønnssykdommer. De sa at testene ikke
kunne utføres før tre uker etter hendelsen. Vi var forvirret, men mannen min forsikret meg: «Selv om du skulle

«Jeg ser deg»
Å GJØRE DET
USYNLIGE SYNLIG
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være smittet, vil jeg aldri forlate deg. Jeg vil stå
sammen med deg.» Vi bestemte oss for å ikke
dra tilbake til sykehuset.
Tiden etterpå var vanskelig. Jeg var urolig.
Jeg greide verken å spise eller sove. Hver gang
jeg var alene, dukket bildet av mennene som
voldtok meg opp. Jeg kjente på et enormt hat.
En mann i landsbyen ligner på en av voldtektsmennene. Hver gang jeg så ham, vellet hatet
opp i meg.
Gud skal tørke hver tåre
Åpne Dører inviterte meg på traumeseminar.
Etter samlingen kjente jeg fred. I dag føler jeg
ikke lenger hat når jeg møter mannen som ligner
på en av voldtektsmennene. Gud har lært meg å
tilgi. Jeg husker fremdeles voldtekten, men hatet er borte.
Etter at jeg kom hjem, har jeg delt videre det
jeg har lært med andre kvinner som har opplevd det samme som meg. Gjennom samtaler og fellesskap har også de fått kjenne den
samme freden. Gud har lovet oss at en dag skal
Han tørke bort tårene våre, og ta bort all smerte
og bekymring. Jeg vet at «alt tjener til det gode
for dem som elsker Gud». Jeg ønsker at alle som
har gått gjennom det samme som meg, skal vite
at Gud kjenner til deres situasjon og kan vende
den til det gode.
I september 2018 deltok jeg på et annet
seminar arrangert av Åpne Dører. Da malte
og sydde vi bilder av oss selv. Jeg elsket det.
Gjennom oppgaven opplevde jeg hvordan Gud
så meg. Han er den eneste som kan gi fred midt
i det grusomme som har skjedd.
Jeg valgte å male et bilde hvor jeg ikke smiler

Det som er gjort med flid blir lagt merke til. Når
vi inviterer til å være med på å lage et håndlaget
opprop, så er dette en måte å si fra om at kvinner som blir diskriminert, utstøtt, bortført eller
voldtatt på grunn av sin kristne tro er viktig for
oss. Et håndlaget teppe gjør mer inntrykk enn
en liste med underskrifter.
Det som blir lagt merke til blir husket. Vi ønsker en politisk og mediemessig oppmerksomhet som blir husket. Som gjør at samfunnets
oppmerksomhet rundt forfulgte kvinner øker.
Som gjør det usynlig synlig.

fordi jeg ønsker at andre skal se den smerten
jeg har erfart og fremdeles lever med. Det er et
sår som tar lang tid å leges.
Flere kvinner i lokalsamfunnet mitt har opplevd å bli voldtatt. Som kvinner er vi ofte fysisk
svakere enn menn. Angriperne er mye sterkere
enn oss. Vi har ikke utdanning eller midler til å
kunne kjempe vår sak og videreformidle det
som skjer. Men Gud førte dere hit slik at dere
kan fortelle verden hva som skjer i Nigeria.
Jeg vet ikke hvordan livet mitt hadde vært
dersom jeg ikke hadde mottatt denne undervisningen. Jeg hadde fremdeles vært full av
smerte ettersom ingen rundt meg kunne gi meg
styrke og oppmuntre meg. Jeg har det mye bedre etter at jeg deltok på traumeseminaret. Jeg er
overveldet over kjærligheten og omsorgen dere
har vist meg.
Vi var nedtrykte da vi kom til seminaret, men
reiste hjem fylt av glede. Må Gud velsigne dere!

BE
Aisha spør om du vil be for henne og familien
– om gjenopprettelse, fred og beskyttelse:
Be for meg og min familie. Jeg har et stort ønske
om å gå på skole. Jeg måtte slutte på skolen fordi
vi ikke hadde råd. Barna mine går heller ikke på
skole. Dersom det er en ting jeg drømmer om, så
er det at både jeg og barna skal få oss en utdanning. Vil du være med å be?

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2020 vil vi overrekke lappeteppet
til politikerne.

Lappen skal være 30 x 30 cm
Sendes innen 31. januar
til Åpne Dører, postboks 44, 5822 Bergen.
For mer informasjon gå til www.opendoors.no
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NOTIS FRA FELTET

HØY
FORFØLGELSE

MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE

IRAN
Pastor Yousef Nadarkhani, som soner en
ti års fengselsdom, har gått til sultestreik i
protest mot at hans barn ikke får ta høyere
utdanning. Dette fordi de har vært fritatt fra
undervisning i islam.
Be for familien Nadarkhani og for
rettighetene til kristne studenter!

SYRIA
Situasjonen i Syria er svært usikker. På nytt
er mange mennesker på flukt. Frykten er stor.
Be spesielt for våre medarbeidere i Syria
som skal oppmuntre de kristne, og formidle nødhjelp og traumehjelp til mange mennesker i krise.

NIGERIA
KINA
Fulanimilitsens angrep og kidnappinger i Kaduna-regionen er
særlig rettet mot pastorer og deres familier, melder Christians
Solidarity Worldwide. Nylig ble gravide Esther Katung drept
av sine kidnappere, som likevel krevde løsepenger for henne.
Hennes mann, Ishaku Katung, er pastor i en menighet i Birnin
Gwari i Kaduna.
Be for familien Katung og andre kristne ledere i
Nord-Nigeria!

1. oktober feiret kommunistpartiet 70-årsdagen for etableringen av Folkerepublikken
Kina. Den storslåtte feiringen dekker over
det faktum at det blir stadig vanskeligere å
være kristen i Kina.
Be for kirken i Kina!

INDIA
INDIA
I India har de kasteløse – dalitene – spesielle rettigheter som skal rette
opp noe av den diskrimineringen de blir utsatt for. Dette gjelder ikke daliter som er kristne og muslimer. Kristne daliter jobber nå politisk for at denne diskrimineringen skal opphøre.
Be om at dette arbeidet skal lykkes!

En undersøkelse påpeker at kristne kvinner er
bedre utdannet og har bedre jobber enn kvinner fra annen trosbakgrunn, på tross av at de
er fra enkle kår. «Det er på tide å skrote alle antikonverteringslovene i India», kommenterer
Kancha Ilaiah i National Herald i India.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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Noen glimt fra

Forfulgt 2019:

jeg beskjed om at jeg ikke kom til å få noen arbeidsinstruks; den måtte jeg selv til enhver tid
lytte inn fra Den hellige ånd». Hverdagen til
Vadim er krevende og spennende.
Se intervju med Vadim på Åpne Dørers youtubekanal i desember

Vadim uttrykte stor takknemlighet for å
være sammen med oss under Forfulgt. «Det
føles som jeg er i et stort familieselskap,» sa
han med et smil. Han fortalte at når forfulgte
kristne får høre at de har søsken i Norge som
ber for dem, så gråter de av takknemlighet. Før
Vadim reiste hjemmefra, fikk han mange klemmer som han skulle ta med til Norge. Ta til deg
denne takken, du som ber - og la det inspirere
deg til fortsatt bønn. Det betyr mer enn du aner.
I Sentral Asia opplever de troende at trusler,
vold og fengsel går hånd i hånd med hverdagsmirakler, Guds omsorg og vekkelse. Vil du være
med å be for Vadim og hans medarbeidere?

Forfulgt 2019 er over for denne gang.
Takk til alle som deltok på møter, i
lovsang, på reiseseminar og årsmøte,
med gaver og bønner. Vi sees til Forfulgt
2020 – om ikke før. Ta gjerne med en venn,
så blir vi enda flere – som kan stå sammen
for de forfulgte!

Be om beskyttelse når de er på reise for å
besøke lokale kristne som ofte står alene under
stort press.

Wybo Nicolai fra Åpne Dørers internasjonale
lederteam var hovedtaler på konferansen. Han
gav innblikk i hva som faktisk skjer når det
gjelder forfølgelse av kristne i verden i dag.
Trendene når det gjelder trosfrihet og dynamikkene bak forfølgelsen er i stadig bevegelse, og
på mange måter peker utviklingen i negativ retning. Mange kristne opplever høy grad av press,
smerte, sår og fortvilelse. Men det er ikke hele
bildet.
Guds mirakel midt i det som er vanskelig
Wybo forteller: «Teamet vårt er på vei inn i et
svært lukket land, med bager fylt med bibler. Det
store og spennende spørsmålet er: Hvem skal
ha disse biblene? Etter at vi har bedt opplever
vi at vi skal dra til en by i et avsides fjellområde.
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Gud leder oss til et lokale fullt av mennesker. Jeg
får kontakt med lederen, som viser seg å være
pastoren i huskirken. Diskret åpner jeg bagen
min slik at han kan se hva den er fylt med. ‘Om
dette er noe de trenger?’ Pastoren snur seg mot
forsamlingen og sier noen ord på det lokale
språket som teamet vårt ikke forstår. Deretter
setter hele forsamlingen i et seiersrop.
Syv dager tidligere hadde en fortvilet pastor
kalt sammen menigheten til syv dagers bønn
og faste – og de hadde ett bønneemne: Bibler!
Dette var siste kvelden av denne syvdagers fasten. Og bønnesvaret kom. Det er uklart hvem
som kjente seg mest velsignet: Vi som var bønnesvaret, eller de som mottok bønnesvaret.»
Wybo har vært delaktig i å bringe over en
million bibler og nytestamenter til dette landet.

Nå får vi rapporter om vekkelser derfra. Guds
ord vender aldri tomt tilbake!
Det er alltid inspirerende å høre denne typen
vitnesbyrd. Har du tenkt på at når du er med på
din måte, i bønn og givertjeneste, så er du en del
av historien?
Se intervju med Wybo på Åpne Dørers youtubekanal i desember

•
•

Be om fred for deres familier som er igjen
hjemme i usikkerhet om hva som kan skje.
Be om Guds ledelse i arbeidet.

Når vi får innsikt i hvordan våre forfulgte trossøsken
lever, kan Gud legge bønnebyrder på oss, slik at vi i
enda større grad kan være med å bære dem i bønn.

«Mitt åk er gagnlig og min byrde
er lett».
– Matt 11.30

Vadim
«Den største gaven jeg kan få, er når jeg strekker
meg ut til mennesker som aldri har hørt navnet
Jesus – og ser lyset bli tent i øynene deres».
Vår gjest og kollega Vadim fra Sentral-Asia,
forteller om en region med sterk kontroll fra
myndighetenes side. Alt må gjøres med største
varsomhet. Dette gjør arbeidet farlig og uforutsigbart. «Da jeg begynte i denne tjenesten, fikk

Se et filmklipp fra Forfulgt 2019 i Bergen:
Om du har smarttelefon – sett den
i fotomodus og hold den over QRkoden.
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MØTEKALENDER NOVEMBER:
1/11

19:00

Emblem bedehus,
Inspirasjonssamling m/Broder
Michael* fra Egypt

20:30 Ungdomssamling i kjelleren etter
inspirasjonskvelden
2/11

20:00 Emblem bedehus

17/11 19:00

Saron, Sotra

17/11 11:15

Levanger frikirke

17/11 17:00

Ørje bedehus/misjonsmenighet

17/11 15:00

Credokirken, Heimdal

17/11 11:00

Melbu kirke, Hadsel

3/11 11:00

Emblem bedehus

17/11 17:00

Bådalen bedehus, Averøy

03/11 11:00

Zion Vanse

23/11 19:00

Augland bedehus

03/11 11:00

Lindås misjonsmenighet

24/11 11:00

Bryne frikirke

04/11 19:30

Fedje Indremisjon

24/11 11:00

Hånes Frikirke

05/11 19.30

Moisund bedehus

24/11 12:00

Sandane Pinsekirke

05/11 19:00

Gjerpen misjonskirke

24/11 11:00

Blindheim bedehus

07/11 19:30

Giske bedehus

24/11 17:00

Måløy Bedehus

08/11 18:00

Fakkeltog Stavanger

27/11 20:00 Åkrehamn bedehus

10/11 11:00

Nordre misjonsmenighet,
Haugesund

28/11 19:00

Bønnemøte, Kanalveien 90,
Bergen

10/11 11:00

Karmøy frikirke

29/11 19:00

Kristkirken, Kanal U

10/11 11:00

Landås kirke

30/11 19:30

Halsnøy bedehus, Skartveit

10/11 11:00

Åsana Misjonskirke.

10/11 11:00

Vennesla Frikirke

10/11 11:30

Pinsekirka Moa

11/11

FAKKELTOG 2019
30/10 18:30

Fakkeltog i Bergen, påfølgende møte i
Betlehem

Seminar KRIK Fjellbibelskole,
Hemsedal

30/10 18:00

Møte i Frikirken, påfølgende fakkeltog
til Sam Eydes plass

12/11 19.00

Lillesand Bedehus

31/10 18:00

13/11 11:00

Nesttun Bedehus, Eldretreff

Møte i Kristiansand Frikirke,
påfølgende Fakkeltog til torget

13/11 12:00

Seniorforum, Kristiansand
Frikirke

02/11 15:00

Fakkeltog i Trondheim, påfølgende
møte i Misjonskirken

08/11 18:00

13/11 19:00

Fjellhaug bedehus, Kristiansand

Fakkeltog i Stavanger, påfølgende møte
i St Petrikirken kl 19:00

15/11 19:30

Follese Bedehus, Fellesmøter
Askøy

13/11 18:30

Fakkeltog med møte 19:30 Ålesund krk.

14/11 17:00

16/11 16:30

Follese Bedehus, Fellesmøter

Fakkeltogsamling i Oslo Domkirke, med
påfølgende fakkeltog

16/11 17:30

Follese Bedehus, Fellesmøter

17/11 17:00

Fakkeltog Stokmarknes med samling i
Stokmarknes menighetshus etter toget

17/11 17:00

Fakkeltog i Råde (Østfold), påfølgende
møte på Furuly

27/11 18:00

Fakkeltog i Lakselv

16/11 20:00 Stokmarknes
16/11 16:00

LEMIS Steinkjær, familiemøte

17/11 11:00

Vik Bedehus, Øygarden

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?

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

