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«Hvem bygde
kirken? Det er
Jesus. Helvetes
porter kan ikke
overvinne den»

Da Jesus mettet fem tusen…

- Jandark

…hadde han i utgangspunktet to fisker og fem brød. Og en gutt med åpne hender. Ikke
særlig lovende utgangspunkt. Men Han velsignet, og folket fikk spise seg mette.

Jandark og datteren Joumana
er hjemme igjen Qaraqosh,
etter at IS har rasert huset deres. «Elsk dine fiender og be for
dem som forfølger deg», sier
Jandark.

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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I går så jeg et lite klipp av en film fra Irak og
Syria. Først var det bilder av raserte bygninger
og byer. Det så ut som alt var lagt i grus, og
ikke et menneske å se. Så skiftet fokuset, og jeg
kunne se gjenoppbygde hus, nyåpnede forretninger, restaurerte kirker og lekende barn. Se
bilder på midtsidene. På side 10 kan du se og
lese om Faraydoun som med et lite mikrolån
har klart å bygge opp et fiskeoppdrett, og har
nok til å brødfø sin familie. Nå vil han skape
arbeidsplasser slik at enda flere kristne familier kan komme hjem. Om du vil se filmen, kan
du scanne QR-koden nederst på siden med mobilen din, eller gå til vår Youtube-kanal.
For en glede og et privilegium å få være med
på å se mennesker og samfunn reise seg på nytt.
Se kirker bli fylt og mennesker få livet tilbake.
Dette er vi med på!
I Åpne Dører legger vi alltid med en
giro, og vi prøver å huske å skrive konto og

VIPPS-nummer, slik at det er lett tilgjengelig
for de som ønsker å gi. Noen ganger tenker jeg
at du kanskje kan oppleve det som mas med
disse numrene som alltid er tilstede. Vit at det
ALLTID bare er ment som en invitasjon. JA,
behovene og mulighetene er STORE, men alle
skal få gi det de selv setter seg fore, ut fra et
glad hjerte, i tro til at Gud gir vekst.
I Bibelen står det at alt vi gjør, skal vi gjøre
i tro til Gud. Vi har en god Gud, som vet hva vi
trenger, som har bedt oss om å stole på Ham for
morgendagen, som har bedt oss om å gi til den
som sulter og dele med den som ikke har. Jeg
tenker at når vi gjør det i tro og tillit til Ham,
så vil det bære frukt, også i mitt liv. Kanskje jeg
ikke får se «frukten» før jeg kommer til himmelen. Det er spennende hva Han kan gjøre med
mine to fisker og fem brød.
Takknemlig, i tjeneste for de forfulgte.

Her er en liten gutt
som har fem byggbrød og to småfisker…
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HÅP FOR MIDTØSTEN
Hvem hadde trodd at håpet skulle være så
radikalt? At det å kjempe for like rettigheter for alle i Midtøsten, på tvers av trossamfunn, skulle føre til store endringer?
Rami*, lederen for syvårs-kampanjen Håp
for Midtøsten, husker godt da han for første
gang delte kampanjen med en kollega. «Du
forstår at du prøver å endre hele den sosial-politiske virkeligheten i Midtøsten,
ikke sant?» var svaret han fikk.
Helt fra oldkirken har de kristne vært en selvfølgelig og integrert del av Midtøsten. Nå
opplever de sosiale og juridiske restriksjoner, diskriminering og forfølgelse. Håp for
Midtøsten er et talerør for kristne i dette
området. Kampanjen har som utgangspunkt
at kristne er og ser på seg selv som en del av
Midtøsten. De ønsker reformer som hele samfunnet kan dra nytte av. De ønsker håp om en
fremtid for alle kristne i regionen.

Derfor er det fortsatt

Håp for Midtøsten
Gjenoppbygging av kristne samfunn i Syria og Irak

Kampen for like rettigheter
Midtøsten dekker et stort område. Fokuset for
kampanjen er begrenset til to land som har
stått overfor en stor krise, Syria og Irak.
Åpne Dører står sammen med Middle East
Concern og lokale menigheter om kampanjen.
Vi har fokus på tre hovedområder som er viktige for det kristne samfunnet i Irak og Syria: (1)
retten til likeverdig statsborgerskap for alle, (2)
verdige bo- og leveforhold for alle, (3) å identifisere og utruste religiøse ledere som kan spille
en rolle i forsoningsarbeid og gjenoppbygging
av lokalsamfunn.
Håp for Midtøsten startet med en global
underskriftskampanje. Dokumentet med 808
172 signaturer fra 143 land ble levert til FN i
desember 2017. Men det sluttet ikke der. Kristne
i Irak føler seg fortsatt ikke trygge, og i Syria er
situasjonen ustabil. Nå gjelder det å smi mens
jernet er varmt, og bygge videre på oppmerksomheten rundt underskriftskampanjen. Vi vil
øke den internasjonale oppmerksomheten, som
igjen kan utløse økonomisk støtte og være til
hjelp for kristne i Syria og Irak.

Håp for Midtøsten blitt et samlet engasjement for
å sikre støtte til ulike religiøse grupper i Irak
og Syria. Som følge av kampanjen har USA og
FN gitt midler til religiøse minoriteter i Irak, og
Storbritannia har etablert en egen talsmann for
religionsfrihet. Sistnevnte åpnet opp for økonomisk støtte fra staten til religiøse minoriteter
i Irak. Videre førte det til at Storbritannia og
USA arrangerte en felles konferanse for å promotere religionsfrihet gjennom internasjonal
bistand.
Dette kan virke både teknisk og ubetydelig,
men det er likevel elementer som kan ha stor
påvirkning. Litt etter litt er vi med på å skape
endring.
Det skjer ikke bare endringer på den internasjonale arenaen, men også i lokalsamfunnene. Takket være din støtte og forbønn har vi
kunnet gi nødhjelp og traumebehandling. Hjem
og skoler har blitt gjenoppbygd, og flere har fått
hjelp til å skaffe inntektsbringende arbeid.
Dine gaver er også med på å støtte to nye
prosjekter i Irak. Våre partnere jobber med å
utvikle et senter med jurister som skal dokumentere enkelthendelser med diskriminering
av kristne. De jobber med å utruste og styrke
lokale kristne advokater slik at de kan føre sine
saker på en strategisk og trygg måte. Gjennom
disse prosjektene ønsker vi å utruste kristne til
å kjempe for sine rettigheter slik at de fortsatt
kan bli værende, som en del av befolkningen i
Midtøsten.
Vi er nå halvveis inne i denne syvårskampanjen, og det er fortsatt en lang vei å gå.
Vi ønsker å stå sammen med kirken i Irak og
Syria, og vi ønsker å løfte frem deres situasjon.
De kristne i Irak og Syria er håpet for sine land.
La oss stå sammen som én kirke i bønn.
* Navn er endret av sikkerhetsmessige årsaker.

3 FOKUSOMRÅDER FOR DET KRISTNE
SAMFUNNET I IRAK OG SYRIA:
1. Retten til likeverdig statsborgerskap for alle
2. Verdige bo- og leveforhold for alle

Har kampanjen gjort en forskjell?
Takket være bønner og støtte fra kristne over
hele verden har situasjonen begynt å endre seg
for kristne i Midtøsten.
I etterkant av underskriftskampanjen har
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3. Å identifisere og utruste religiøse ledere som
kan spille en rolle i forsoningsarbeid og gjenoppbygging av lokalsamfunn.
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kommer til å skje. Vi vet ikke hva vi bør gjøre. Vi vet ikke
om fremtiden vil bli bedre eller verre,» sier Yousif. «Jeg
ønsker ikke å forlate dette stedet. Det er hjembyen min!
Men dersom jeg ikke kan få utdannelse og jobb her, har
jeg ingen fremtid.»

Tro midt i håpløsheten

Betyr dette at det ikke er håp? Absolutt ikke. For selv
om verden faller sammen rundt deg, er det en som aldri
forlater deg – Jesus. Du ser Ham kanskje enda klarere.
Yousif forteller: «Etter at jeg kom tilbake til Qaraqosh,
begynte jeg å lese i Bibelen igjen. Nå leser jeg noen vers
hver kveld før jeg legger meg. Etterpå snakker jeg med
Gud, og jeg ber om håp og fred. Samtalene med Gud er
helt spesielle.»

Qaraqosh, Irak, november 2018: Yousif (18) vandrer rolig gjennom det dunkle kirkebygget.
Han stopper og ser ned på det støvete gulvet. Kanskje han prøver å huske hvordan kirken
så ut før de måtte flykte: full av liv og farger. Nå er taket svartnet av ild og veggene fulle av
IS-graffiti. Lite er igjen etter at IS brukte bygningen som skytebane for to år siden.

Selv om hele lokalsamfunnet har vært gjennom mørke
tider, vet Yousif at de fortsatt kan smile og være glade.
6. AUGUST 2014: Yousif (14) og familien har kjørt
hele natten. IS angriper byen deres mens de står fast
i trafikkork, på vei mot en tryggere kurdisk region i
nordlige Irak. Yousif er livredd.
Det er bare en ting han tenker på: å overleve.
Yousif og familien kommer trygt frem til Erbil, hvor de
blir boende i en flyktningeleir de to neste årene.

«Vi forteller hverandre at vi skal bygge opp igjen byen. Vi
skal snu denne vanskelige situasjonen til noe godt. Vi
har ikke mistet troen. For meg personlig har troen blitt
sterkere.»

19. OKTOBER 2016: Qaraqosh er frigjort! Gleden er
imidlertid forbigående; den varer til de første bildene av
byen dukker opp. Den er totalt ødelagt av IS-krigere.

Rundt kirkebygget står stillaser og trillebårer. Kirken
skal gjenoppbygges. Det går sakte, men byen vil komme
tilbake til livet. Med støtte fra Åpne Dører legges det til
nye mursteiner hver dag.

2018: Qaraqosh begynner å våkne til live igjen. Hus er
gjenoppbygd og skoler gjenåpnet. Yousif og familien
er kommet hjem. Alt er annerledes, forteller Yousif. 70
prosent av vennene hans har forlatt Irak.

Men bygningene er ikke det viktigste, påpeker Yousif.
Han snur hodet for å lytte. Lyden kommer fra en gruppe
kvinner som ber, et stykke unna. Yousif setter seg. Han
folder hendene og følger dem med øynene:

Den økonomiske situasjonen er vanskelig. Mange
kjenner på frykten for at volden skal vende tilbake. Irak
har ikke opplevd fred siden Yousif var liten. Usikkerheten
i møte med fremtiden er stor. «Vi vet ikke hva som

«IS rev ned bygningene våre, men de klarte ikke å
ødelegge kirken!»
Noen ganger så det håpløst ut, men Yousif mistet aldri
troen.

«IS kan rive ned bygningene
våre, men de kan ikke
ødelegge kirken»
6
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Syria – Senter for Håp

Irak

I 2018 har 16 kirker utvidet sitt virke og blitt «Senter
for håp». Disse menighetene har omsorg for sine naboer og nærmiljø, og ønsker å tjene dem ved å tilby:
traumehjelp, disippeltrening, ledertrening og
samfunnsbyggende arbeid. Her er noen eksempel på
hvordan din støtte gir håp til mennesker i Syria:

På grunn av krigen måtte
George Dali forlate landet
for å tjene penger. Med
støtte fra vår lokale partner,
The Alliance Church, har han
fått muligheten til å starte
en elektrobutikk. Han kunne
dermed reise hjem og tjene
nok penger til å forsørge
familien.

Barne- og ungdomsarbeid er også en viktig del av
satsingen til Håp-sentrene.

Abraham Rajeh Beidoun
mottar mat fra et av Håpsenterene.

«Pakken er til meg,
min svigerdatter
og mitt barnebarn.
Sønnen min ble
kidnappet for fem år
siden. Dette er til stor
hjelp for oss.»

Tusenvis av kristne har forlatt Irak i løpet av de siste årene, det blir
uttalt at Irak tømmes for kristne. Det er heldigvis ikke hele bildet.
Nå ser vi at flere landsbyer blir gjenreist, hjem blir restaurert og
innbyggere vender hjem. Ved årsskiftet hadde vi sett 8360 familier
vende tilbake til sine landsbyer, og over 1200 hjem gjenoppbygd.

Et kristent bibliotek i Qaraqosh er gjenåpnet

«Tilgang til et bibliotek er viktig for å
motivere mennesker til å lese, tilegne
seg kunnskap og ta en utdanning,»
forteller Fader Duraid.

«Med deres hjelp har vi fått muligheten
til å bygge opp igjen biblioteket. Tusen
takk for deres støtte. Husk på oss i dine
bønner og be om for fred i landet vårt.»

Glimt av håp

Jaqueline er en forretningskvinne. Hun hadde
akkurat åpnet en skjønnhetssalong da IS kom i 2014,
og måtte flykte. Ved hjelp av mikrolån fra Åpne
Dører har Jaqueline nå åpnet en ny butikk.

i Syria og Irak

«Jeg er så takknemlig. Jeg takker Gud.
Dere hjalp meg, det forandret livet mitt fra
mørke til lys. Tusen takk!»

V: Rubina (25): «Her i kirken kjenner jeg Guds

nærhet. Under krigen har jeg opplevd at Jesus
var med meg og at han beskytter meg.»

Bildet viser Jaqueline sammen med Ole Petter
Livden, fra Åpne Dører i Norge.

H: Hanna (21): «Jeg har lært mer om Gud og fått

muligheten til å dele evangeliet med andre. For
meg er troen min og å gå på gudstjeneste og
delta på aktiviteter i kirken det viktigste i livet
mitt.»

Vartouhi startet et konditori og cateringfirma
før krigen, men da krigen kom måtte hun
legge ned. Hennes drøm var å gjenåpne
butikken. Med hjelp fra kirken og din støtte
fikk hun muligheten.

«Jeg kunne ikke gjort dette uten deres
hjelp. Denne støtten har oppmuntret
meg til å ta et steg videre.»

Saint Joseph Primary School
i Qaraqosh skulle åpnes
sommeren da IS tok over byen.
IS brukte bygningen som en
lokal base. Denne høsten kunne
skolen endelig åpnes!

«Dersom du gir barna god
utdanning vil de kunne bli
ledere, leger og ingeniører
overalt i Irak, ikke bare i
denne byen,» forteller Fader

Qaraqosh er en kristen by i Irak.
Byen ble nesten totalt rasert under
krigen med IS. Nå begynner byen å
blomstre.

Ammar.
8
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En dag i en

forfulgt troendes liv

I Dohuk-fjellene i det nordlige Irak overlever
en familie på tro og fiskeoppdrett

Vi stamper oss gjennom en gjørmete åker
i fjellene i det nordlige Irak, på vei for å
besøke Faraydouns dyrebare eiendom:
fiskeoppdretten hans. Faraydoun har en
falmet caps på hodet, svart vindjakke, kamuflasjefarget snekkerbukse og knehøye
støvler. Han strener raskere gjennom gjørma enn oss. Av og til snur han seg og smiler:
«Jeg elsker landet mitt! Her hadde jeg min
barndom, og dette er mine foreldres og forfedres land. Derfor elsker jeg Irak.»
Den brungrå gjørma fester seg på skoene som
sugekopper, og vi må ofte stoppe for å riste
støvlene slik at den ekstra vekten faller av.
Faraydoun klapper meg på ryggen og ler
av våre forsøk på å sparke vekk den klebrige
gjørma. Han er full av glede, men han vet også
hva det vil si å lide for sin tro. Tidligere hadde han en vellykket fabrikk i Baghdad, men
da muslimske ekstremister ødela fabrikken og
truet familien hans, flyktet de for livet og kom
til Nord-Irak.
10

Flere år senere, da IS strammet grepet og
forflyttet seg stadig lenger nordover, flyktet
Faraydouns familie nok en gang. «Da IS tok
Irak, lot de ingenting bli tilbake; ingen slektninger, ingen boliger – de tok alt og sparket oss
ut,» forteller Faraydoun.
Denne gangen flyktet de til Tyrkia der
de fikk flyktningestatus. Utfordringene var
enorme: språkbarrierer, de ble stemplet som
utenforstående og de manglet muligheten til
arbeid. Da allierte styrker presset IS ut av Irak,
var Faraydoun ivrig etter å ta med familien
sin hjem igjen. Men de ble knust av synet som
møtte dem da de kom hjem til Dohuk. Huset deres var rasert. De stod der uten noen ting. «For
å være ærlig, så gråt jeg», minnes Faraydoun.
«Å se på barna mine, var vanskelig. Det gjør
fortsatt vondt å tenke på den dagen.»
Når vi endelig kommer til fiskeoppdrettet,
ser vi tre dammer – en for klekking og to for
vanlig drift. Hver morgen drar Faraydoun for
å sjekke pumpen og kontrollere at oksygennivået er korrekt. Å sørge for riktig mengde

«Jeg ønsker at kristne over hele
verden skal stå sammen, i troen
på Jesus Kristus»

oksygen er svært viktig. Dersom fisken dør, sitter Faraydouns familie tilbake med ingenting.
Faraydoun tar tak i et tau og trekker en flytende fôringsautomat til kanten og fyller den
opp. Han viser oss fiskefôret, og forteller hvordan fisken er trent opp til å dunke borti bunnen
av fôrautomaten for å få ut fôret.
Gjennom midlene dere har gitt, og ved
hjelp av lokale partnere, kunne Faraydoun
begynne med fiskeoppdrett for noen få år
siden. Inntektene han får i dag, gjør at familien
overlever. «Takk Gud for mikrolånet som hjalp
oss i rette tid! Vi slapper mer av nå, og vi er
veldig takknemlige til dere,» sier Faraydoun.
Han setter sin ære i å gjøre et godt arbeid, og
utdyper for oss hvordan pumpen og fôrautomaten fungerer. Så, plutselig, hopper han ut i
det kalde vannet og haler en stor karpe på land
så vi får se nærmere på den. Da det er tid for
å forlate fiskeoppdrettet, inviterer Faraydoun
oss med hjem. Vi sparker av oss skoene ved
inngangsdøra, setter oss ned i sofaen og nipper til glovarm chai-te. De to små jentene hans

fargelegger tegninger, og innimellom ser de
opp på oss og smiler.
Kona til Faraydoun lager en irakisk lunsj
med kylling og rød ris, og vi presser oss sammen på kjøkkenet mens vi ler sammen og snakker om livet og troen.
Gjennom dine gaver får Faraydoun og hans
familie en ny sjanse i Irak. «Takk Gud for at det
finnes gode mennesker som dere,» sier han. Før
vi drar, spør vi hva Faraydoun ønsker å si til
kristne over hele verden som hører hans historie. Han er rask med å svare: «Jeg ønsker at
kristne over hele verden skal stå sammen, i troen på Jesus Kristus»
Gjennom din forbønn og støtte kommer vi
ett skritt nærmere den visjonen.
Be frimodig for dine brødre og søstre i
Midtøsten. Mange av dem har returnert, slik
som Faraydoun og hans familie, for å være lys
og salt i regionen. Men de er fortsatt bekymret
for sikkerheten og lurer på om freden vil vare.
Din forbønn og støtte minner dem om at de
ikke er alene, og at håpet alltid er på vei.
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WWNEWS

NOTIS FRA FELTET

HØY
FORFØLGELSE

«GI HÅP»

i farsdagsgave

AFGHANISTAN

10. november er det farsdag, en
dag for å vise våre fedre at vi setter
pris på dem. Kanskje synes du det
er vanskelig å finne gave til far? Nå
har du mulighet til å ham en gave
som gir håp til mennesker som lider
for sin tro!

Afghanistan er fortsatt preget
av ekstreme grupper, ikke minst
fra hjemvendte og radikaliserte
Syria-krigere. Radikale muslimer
satser nå for fullt på å influere universitetene, og både studenter og
ansatte påvirkes. Det er forbudt å
være kristen i Afghanistan, og de
anslagvis 40.000 kristne i landet
møtes i hemmelighet.

Faraydoun (se s. 10 og 11) er en av dem
som har fått hjelp gjennom lignende
prosjekter. Han drev en vellykket
fabrikk i Baghdad som ble ødelagt
av IS. Gjennom våre lokale partnere
har Åpne Dører fått muligheten til å
gi Faraydoun mikrolån. Midlene har
gjort det mulig for ham å etablere og
bygge et fiskeoppdrett slik at han kan
forsørge familien sin.
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EKSTREM
FORFØLGELSE

IRAN

Med «GI HÅP»-gaven er du med på
å gi kristne i Syria og Irak mulighet til
å bygge opp igjen livet sitt. Mange
av dem er fedre og ektefeller som
strever med å forsørge familien etter
krigen.

Kjøp farsdagskort på vår
hjemmeside www.opendoors.no,
eller ta kontakt på mail:
norway@od.org

MEGET HØY
FORFØLGELSE

Ved å kjøpe «Gi Håp»-gaven vil du
motta dette fine kortet som du kan
printe ut og gi til far. Kortet gir et
innblikk i hvordan gaven er med på
å gjøre en forskjell i livet til forfulgte
kristne.
Ikke gi far et nytt slips for tiende gang
... gi ham en gave som er med på å
gjøre en forskjell!

I Iran er enslige mødre en utstøtt gruppe
som ofte presses inn i prostitusjon. En enda
mer utsatt gruppe er enslige kvinner som
velger å bli kristne. Persecution.org forteller om Farah, som tok imot Jesus og nå hjelper enslige mødre ut av prostitusjon.
Be for kvinnene i Iran, og be om at årets
fakkeltog for forfulgte kan være med å
løfte fram forfulgte kvinners historier.

IRAN

TYRKIA / SYRIA
Grenseområdet mellom Tyrkia og
Syria er et urolig område, og igjen
er det oftest de kristne som er mest
utsatt. Seks tyrkiske landsbyer med
kristen majoritet ble satt i brann i
sommer; også avlinger ble påtent.
Be om fred i området og om
kraft til kristne som er utsatt for
press og forfølgelse.

Iranske myndigheter innrømmer omsider at
det er vekkelse i landet. På en samling med
shia-muslimske ledere nylig fortalte Irans etterretningsminister at masseomvendelser av muslimer skjer «rett for våre øyne». Han innrømmer
også at de som blir kristne er helt vanlige mennesker - og ikke bare «vestlige agenter», som har
vært retorikken fram til nå. Siden 1979 har antall
kristne økt fra under tusen til et sted mellom
500.000 og 1 million.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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En av våre mange støttespillere

Drivkraften er ordet i Hebreerne 13,3:

Husk på dem som sitter
i fengsel, som om dere
var lenket sammen med
dem…
- Vi kan aldri be feil når vi ber ut fra Guds løfter. Det er mange
tunge bønneemner og mye nød; hadde jeg ikke hatt løftene, hadde jeg gitt opp, sier Hanne Haga. Hun har holdt seg oppdatert på
situasjonen til forfulgte kristne i over 50 år, løftet dem fram i bønn og vært engasjert
i givertjenesten.

Det hele begynte med et møte med Rickard legge sin nød i vårer hjerter for å kunne holde
Wurmbrandt fra Romania, som var fengslet for ut. Da blir det spennende å se hva Han gjør.
sin tro i flere år. Det gjorde et enormt inntrykk
på Hanne. - Siden da har jeg bedt mye for de Guds løfter står fast
som lider, er forfulgt og sitter i fengsel. Og for -De er mange tunge bønneemner og mye nød.
familiene deres.
Hadde jeg ikke hatt løftene å be ut fra, hadde
Da Åpne Dører med Broder Andreas i spis- jeg gitt opp. Det er godt å kunne be ut fra Guds
sen satte i gang en 7-års bønnekampanje for løfter. Be om at de forfulgte virkelig må kjenne
at jernteppet mellom øst og vest skulle falle, at Han er trofast og at Hans trofasthet varer
var Hanne med fra første stund. - Det var helt fra slekt til slekt. Vi kan aldri be feil når vi ber
spesielt å være med å be for dette. Etter syv år utfra Guds løfter. Jeg takker for at de står fast.
med bønn, kom bønnesvaret. Jernteppet falt og Det finnes mange bibelvers vi kan hente trøst
grensene ble åpnet. En stund etter fikk vi besøk fra. Vi kan være trette og slitne, men løftene
på bedehuset av en gruppe fra Ukraina. Bare står fast.
kort tid før var det utenkelig at de skulle komHanne og Lars har bønneandakt i hjemmet
me ut av Russland og synge og vitne for oss. Det hver dag. I tillegg er de med på felleskristelig
var sterkt, da knakk jeg sammen i gråt.
bønn i tre dager i uken fra 06-08 på morgenen.
Hanne og ektemannen Lars finner stor hjelp Her møtes de fra Pinsebevegelsen, Frie evani å bruke bønnekalenderen. De ber om at Gud geliske forsamlinger, Frelsesarmeen, kirke og
må gi styrke og kraft til å holde ut. - For å holde bedehus. De forfulgte blir alltid løftet opp. - Vi
ut i bønn må man ha litt nidkjærhet. Vi ser ikke er 8-9 stykker som møtes; det har vi gjort i 18
alltid bønnesvaret med en gang, men våre for- år nå. Ikke alle kommer klokken 06, og noen
fulgte søsken trenger så inderlig at vi står fast. må gå før 08. Det er ikke alltid like lett å stå opp,
Det må bli en nød for oss, en bønneforpliktelse noen ganger kan det være en kamp. Mannen
overfor dem som lider. Trofasthet er en mangel- min er der alltid til 06, mens jeg bruker å møte
vare i dag. Folk går lett trøtt, de har så mange klokken 07.
ting å tenke på. Jeg tror at vi trenger å la Gud
Et viktig vers for Hanne i bønnetjenesten er
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Åpne Dører Norge

Salme 62, 2-3: Bare i håp til Gud er
min sjel stille, fra Ham kommer min
frelse. Han alene er min klippe og min
frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes
meget. Guds løfter holder alltid. Også
når jeg tenker på andres nød. I håp til
Ham kan vi være stille i vår sjel. Han kan
gjøre det, sier Hanne med overbevisning.

gi gaven til et prosjekt blant kristne kvinner
i Egypt. - Jeg synes det var en flott måte å få
være med og hjelpe dem slik at de kunne få jobb
og bli i stand til å brødfø seg selv. Kjekt å kunne
gi jubileumsgaven videre, for vi har jo alt. Jeg
har ikke bruk for mer selv, poengterer Hanne,
og legger til: - Jeg oppfordrer absolutt alle til å
være med som fast partner. Med stort eller lite
beløp. Da er du med på noe stort og viktig!

Jeg har alt jeg trenger
Da Hanne hadde rund dag, valgte hun å

Takk for gaven!
På vegne av våre forfulgte søsken vil vi takke Hanne Haga for jubileumsgaven i forbindelse med
rund dag! Takk også for trofast bønnetjeneste og givertjeneste gjennom mange år.

TUSEN TAKK!
Studentene ved Bildøy bibelskole 2018/19 har
samlet inn over 230 000,- til forfulgte kristne.
Vi vil uttrykke vår store takknemlighet på
vegne av de som nå får hjelp. Vi har regnet ut at
det koster i gjennomsnitt 300,- å hjelpe et menneske som forfølges. Det betyr at 833 forfulgte
kristne fått hjelp på ulike måter fra elevene på
Bildøy. Det kan være alt fra nødhjelp, traumehjelp, utdanning, bibel, ledertrening, hjelp til å
starte en bedrift.

Gunnar Ferstad,
rektor på Bildøy
bibelskole:
Det er en bibelsk ting
å ha omsorg for våre
kristne søsken som lider.
De står ofte alene, under
krevende kår. Ved å ha
misjonsprosjekt for Åpne Dører støtter vi de
som lider og vi støtter samtidig utbredelsen
av evangeliet i deler av verden der det koster å
bekjenne troen. Det hører kort og godt med til
oppdraget vårt å stå sammen med den lidende
kirken.

Takk til alle dere som på

Takknemlighet
for en arv på
250 000,-

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!
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MØTEKALENDER OKTOBER:
19/10 18:00

seminar på Pit Stop,
IMF Ung Sunnmøre,
Blindheim bedehus

20/10 11:00

Sula Frikirke, Langevåg

Songe frikirke

20/10 16:00

10/10 19:00

Bønn for forfulgte i
Bergen. Åpne Dørers
kontor i Kanalveien 90

Solvang bedehus, Olden
Normisjon

20/10 19:00

Randaberg
Forsamlingshus

13/10 11:00

Høyland kirke, Sandnes

20/10 11:00

16/10 19:00

Lund Menighetssenter,
Moi Rogaland

Frelsesarméen,
Solheimsviken, Bergen

21/10 18:30

16/10 17:30

Store-Ving 5-7. klasse,
Emblem bedehus

Bibelkveld Oslo,
Misjonssalen

26/10

17/10

19:00

Reisekveld Åpne Dører
i Bergen. Åpne Dørers
kontor i Kanalveien 90

Bibelkveld Oslo, seminar
Misjonssalen

28/10 19:30

18/10

20:00 VIP Night for ungdom,
Molde bedehus

Inspirasjonssamling
Rogaland, Fredheim
Arena, Sandnes

31/10 18:30

Emblem bedehus

1/10

19:00

Fyresdal bedehus

2/10

19:00

Vestheim ungdomssenter,
Vestnes

6/10

11:00

Lura bedehusforsamling

6/10

11:00

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Ta kontakt direkte med den enkelte forkynner, eller send mail til norway@od.org

FAKKELTOG 2019
«KVINNER SOM
FORFØLGES FOR
SIN TRO»

Se fakkeltog.no for mer
informasjon

Bergen:
Arendal:
Kristiansand:
Trondheim:
Stavanger:
Ålesund:
Oslo:
Råde (Østfold):
Stokmarknes:
Øystese:

30. oktober
30. oktober
31. oktober
2. november
8. november
13. november
14. november
17. november
17. november
8. desember

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

