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De rettferdige får sin hjelp
fra Herren, Han er deres
vern i trengselens tider.

Gud bruker dem til å velsigne oss tilbake

Herren hjelper dem og
berger dem. Han berger
dem fra de urettferdige og
frelser dem,
for de søker tilflukt hos
Ham.

Evangeliet har i de senere årene hatt
enn enorm fremgang i Afrika. En regner
med at i 1900 var det 9 millioner kristne
i denne verdensdelen. Hundre år senere,
dvs for 20 år siden, var tallet 380 millioner. I dag skal tallet være på utrolige 631
millioner kristne ifølge Center for study
of Global Christianity at Gordon-Conwell
Theological Seminary. Antallet øker både
på grunn av en generell befolkningsøkning,
og fordi stadig større del av befolkningen
har gitt sitt liv til Jesus. Afrika er nå det
kontinentet med flest kristne.

Salme 37,39-40

I de senere årene har afrikanske kristne brakt
velsignelse til våre menigheter i Norge og andre
steder i Europa. Jeg leste nylig at 1/3 av de aktive
kristne i Danmark er innvandrere. Noen ganger blir de med i etablerte menigheter, mens andre ganger starter de forsamlinger hvor de kan
bruke sitt eget morsmål. Veldig ofte har de et
bønneliv som kan være til eksempel for mange
av oss. En av mine afrikanske venner i Norge
har tre små barn og derfor ingen mulighet til å
gå ut på bønnemøte om kvelden. Istedenfor har
hun og andre kvinner skypemøter hver kveld,
hvor de sammen ber til Gud for familie, venner

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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og landet vårt. Hvilket eksempel!
I mange år har misjonærer reist fra Norge
til blant annet Etiopia, Kenya og Madagaskar.
Nå er det kristne fra Afrika som har begynt å
bringe evangeliet tilbake til oss.
Når vi ser denne fremgangen for evangeliet i
Afrika, og at de kristne der har begynt å bringe
liv fra himmelen til oss i Europa, så er det ikke
rart at den åndelige kampen i deler av Afrika
har blitt tøffere. Militant Islam har flyttet seg
fra Midtøsten til områder sør for Sahara. I
mange land ser vi en dramatisk økning av vold
og drap, og mye tyder på at dette vil kunne spre
seg til flere områder.
Da Jesus var i Getsemane forteller Bibelen
at han ønsket å ha disiplene i nærheten, mens
han kjempet med angst og den forfølgelse han
skulle oppleve. Han spurte disiplene om ikke de
kunne være like ved ham, i bønn til Gud. De
sviktet, og sovnet.
Vi har nå muligheten til å være nær våre afrikanske venner når de står foran sin strid og
sine kamper. Vi kan være nær dem i bønn. Vi
kan stå med dem og beskytte dem i bønn. Og
mest sannsynlig vil de vi ber for senere være
blant dem som Gud bruker til å velsigne oss.
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28. april 2019 kom islamske militante kjørende
på motorsykler til en kirke i den lille landsbyen
Silgadji. Det var midt på dagen og like før gudstjenesten var slutt. Angriperne stormet kirken
og beslagla alle mobiltelefoner og id-kort. Alle
biblene de kunne finne ble lagt ved siden av prekestolen og tent på.
For pastor Pierre Quédraogo kom ikke dette
som en overraskelse. Han var oppmerksom på
den økende faren for angrep. Til tross for dette
valgte han å bli hos menigheten. Bare dager
før angrepet ble han filmet dansende i lovsang
sammen med andre medlemmer av menigheten. «Vi er her for å lovprise Herren. La Hans
vilje skje», sa pastoren til angriperne før de ledet
ham og seks andre utenfor og henrettet dem.
Pastor Pierre, sønnen hans Wend-Kuni, svogeren Zoéyandé Sawadogo (diakon), Sayouba

og Arouna Sawadogo, og læreren Elie Boena
betalte den høyeste prisen for sin tro på Jesus.
Dette er virkeligheten i Burkina Faso, det
vestafrikanske landet som nå blir preget av islamske terrorgrupper. Det er nytt at dette skjer
her, men det som skjer er ikke ukjent. Det er den
samme radikale ideologien som i mange år har
drevet samme type brutale angrep mot våre
brødre og søstre i land som Mali og Nigeria.
Militant islam vinner frem
Helt siden muslimer erobret Nord-Afrika på
800-tallet, har islamsk innflytelse spredt seg
sørover gjennom handel, misjonsvirksomhet
og væpnet konflikt. Frem til 1500-tallet var den
moderate sufi-tradisjonen utbredt, men i senere
tid har en mer militant versjon av islam slått
rot i regionen, slik den har gjort i store deler

Hjertesorg i Vest-Afrika
Hvert år mellom november og mars
sprer den nordøstlige ørkenvinden,
kalt harmattan, seg over Vest-Afrika.
Harmattan bringer med seg tørke,
matmangel og kaldt vær. Vinden drar
også med seg ørkensand som danner
tykke skyer av støv. Harmattan-disen
ligger over vestafrikanske land, byer
og hjem i flere uker. Støvet dekker alt,
både inne og ute. Den kan være et bilde på hvordan radikal islam henger
over Vest-Afrika og sprer seg videre sørover. Og på samme måte som
støvet fra harmattan, er det umulig å
unnslippe effekten av idelogien.
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Den økende tilstedeværelsen av militant islam
har ført til at kristne:

•
•
•

står i fare for målrettet vold som fører til
traumer
opplever å bli ekskludert fra lokalsamfunnet
og samfunnet generelt, som fører til
fattigdom
blir fristet til å gi opp håpet, som fører til
fortvilelse
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av verden. Med støtte fra islamske misjonærer
og islamske frivillige organisasjoner, samt midler fra de rike Gulf-statene, som Saudi-Arabia,
vinner militante Salafist-Wahhabi-versjoner av
islam stadig nye områder.
Sørlige regioner av Libya, spesielt i Sahel,
har opplevd en økning i spredning av våpen
og jihadister etter Muammar Ghaddafis død.
Svake delstater i regionen har i noen tilfeller
ført til opprør, som forsterker makten til militante grupper.
Økt fiendtlighet
Selv om islamske grupper ikke greier å innføre
sharia på et nasjonalt plan eller etablere et kalifat ved bruk av vold, fører deres tilstedeværelse
til økt radikalisering og en spredning av ekstremistiske og intolerante versjoner av islam.
Situasjonen setter våre kristne brødre og
søstre i fare flere steder i Vest-Afrika, og deres
tilstedeværelse i regionen utfordres. De som
lider mest er kvinner, barn og ungdom.

Dette er tilfellet for Rakiéta, enken etter
pastor Pierre og mor til Wend-Kuni. På et øyeblikk ble hun og hennes fem barn blant dem som
bærer den tyngste byrden av militant tyranni:
Hun er nå overlatt til å takle traumene av å
være vitne til mannens og sønnens brutale død,
og alene overleve i et samfunn hvor kristne i
økende grad lever på kanten av samfunnet.
Stå sammen med våre søsken
Mennesker reagerer ulikt på utfordringer og
vanskeligheter. I vårt arbeid med forfulgte
kristne har vi sett kristne som sliter med sinne
både mot mennesker og Gud på grunn av det
de har opplevd. Noen ganger fører det til at de
forlater menigheten og blir med i grupper som
søker hevn. Andre synker ned i håpløshet og
ser ingen ende på lidelsen de opplever.
Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor dette
skjer. Likevel opplever vi en tredje respons:
Noen ganger ser vi at troen blir sterkere som
et resultat av at de ser hvordan Gud sørger for

UTBREDINGEN AV RADIKAL ISLAM I SAHEL-BELTET

Nå har jeg lært å lese
Bibelen på egenhånd

ble det rapportert om én
voldshendelse. Siste året
fikk Åpne Dørers World
Watch-team rapporter om
over 1000 voldshendelser.

I området sør for Sahara, også kalt Sahel-beltet, har
radikal islam vokst kraftig siste årene. Trusler og
voldelige angrep er stadig mer utbredt, også i områder
der kristne og muslimer tradisjonelt har levd fredelig
sammen. Slik som i Burkina Faso, der utviklingen i
negativ retning har gått i rekordfart. For to år siden
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Bakteppet
til
denne
utviklingen er sammensatt.
Blant annet har SaudiArabia drevet aggressiv
misjonering, med bygging
av madrassaer og moskéer
i dette området i en årrekke.
Dette har vært med på å
legge en grobunn for at
militante islamske grupper,
som IS, Boko Haram og
en rekke andre, lettere kan
radikalisere befolkningen.

dem når de er lengst nede. I de fleste tilfeller
krever det at de får ta del i disippeltrening og
at de får emosjonell og fysisk støtte fra kristne
brødre og søstre.
I de siste årene har Åpne Dører drevet flere
programmer i vestafrikanske land for å hjelpe
kristne å stå fast i troen, særlig i områder preget av radikal islamsk ideologi. Dette inkluderer blant annet traumebehandling, nødhjelp,
helsehjelp, utdanning, forfølgelses-forberedende seminarer, disippeltrening, mikrolån, arbeid blant kristne med muslimsk bakgrunn og
ledertrening.
Din støtte er med på å styrke kristne i VestAfrika til å stå sterke i troen, få et nærmere forhold til Gud og vise dem at de ikke er alene. En
av dem som har fått hjelp gjennom Åpne Dører
er Naomi. Les hennes sterke historie på side 8,
og se hvordan din støtte er med på å svare menneskers bønner!

Da Madeng begynte på lese- og skriveopplæring arrangert av Åpne Dører
for bare fire måneder siden, kunne
han verken lese eller skrive. Han
følte seg mindre verdt og vennene
hans fra andre landsbyer så ned på
ham. Kommunikasjon var vanskelig.
«Mulighetene her i livet åpnes på en helt ny
måte, når man kan lese og skrive.»

Burkina Faso:
I oktober 2019 delte
Åpne Dører ut mais,
ris og bønner nok
mat for to måneder,
til 560 familier

Mange av dem som deltok på lese- og skriveopplæringen hadde ikke råd til å betale
skolepenger da de var yngre, mens andre
måtte hjelpe til hjemme for å forsørge
familien.
Nå har Madeng fått mulighet til å lese
Guds ord for første gang. Han forteller:
«Før kunne jeg ikke lese Bibelen på egenhånd, men nå har jeg lært å lese. Det er til
stor hjelp»
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En ny terrorbølge tvinger kristne på flukt.
Takket være din støtte er de ikke alene.
Gud har svart deres bønner.
Naomi og mannen hennes Eli gikk godt overens med sine muslimske naboer i landsbyen
hvor de bodde, men freden ble ødelagt da islamske terrorister angrep.
«Det var lørdag og Eli hadde akkurat
forberedt prekenen som skulle holdes neste dag,»
forteller Naomi. «Han hadde gått for å besøke
en venn, som også er pastor.»
«Plutselig hørte vi skudd. Utenfor begynte
folk å løpe og rope.»
Naomi søkte tilflukt sammen med barna
sine. «’La oss være rolige og be’, sa jeg. Men jeg
klarte ikke å be. Jeg bare mumlet noen ord og
gråt.»
«Skytingen fortsatte i to timer. Jeg gikk utenfor for å se etter mannen min. Da så jeg vennen
hans komme mot meg; han så urolig ut.»
«Naomi, vær sterk!» sa pastoren. «Mannen
din er død.» Eli ble drept på gaten da han løp
hjemover for å beskytte Naomi og barna.

«Våre bønner er hørt»
Gud oppfyller sine løfter i Burkina Faso

BØNN
•
•
•
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Takk Gud for støtten som er gitt til kristne på flukt
i Burkina Faso
Be om visdom og ledelse for pastorene og medarbeiderne slik at de kan være med å gi mot og håp til
familier i nød.
Be om fred i Burkina Faso. Be om at kristne skal få
mulighet til å returnere til sine landsbyer, og dele
vitnesbyrdet om Guds godhet og kjærlighet.

Flyktet fra hjemmet sitt
«Barna mine og jeg gråt sårt sammen.
Verden min stoppet opp,» sier Naomi. «Jeg
er 45 år gammel, og aleneforsørger for ni
barn. Mannen min risikerte livet sitt for oss
og nå er han ikke mer.»
Naomi måtte flytte med familien sin
til en leir i byen Kaya. «Kristne i området
var vennlige og lot oss bli boende der sammen med dem. Men de hadde ikke nok ressurser til å gi oss mat. Vi gråt og ba til Gud
natt og dag.»
Pastor Samuel Sawadogo er ansvarlig
for mennesker som har flyktet fra hjemmene sine i området: «Vi vet ikke hvem
gjerningsmennene er, eller hvem som står
bak dem. Vi vet bare at de angriper kristne.
Vi er urolige og fulle av sorg for våre brødre
og søstre som er drept. Vi prøver å oppmuntre kristne som er drevet på flukt, til å
ikke miste håpet og stole på at Gud vil sørge
for dem.»
Den nordlige delen av Burkina Faso
opplever nesten daglig voldelig angrep,
noe som har forårsaket hundrevis av
dødsfall siden januar 2019. Mange lider, og kristne har vært et særskilt mål.
Ifølge tall fra FN har 289 000 mennesker måtte forlate hjemmene sine og
2024 skoler er blitt stengt.
Nødhjelp
Med hjelp fra våre støttespillere har
Åpne Dører bidratt med nødhjelp. 560
sårbare familier fikk tilgang til mais,
ris og tørkede bønner som rakk til to
måneder.
«Jeg har ikke ord. Gud velsigne alle dem
som har gitt oss støtte. Han vil sørge for alle
deres behov slik Han har gjort for oss i dag,»
sier Naomi.
«I dag har våre bønner blitt hørt,» sier
pastor Samuel. «Da jeg så ungdommene
laste av maten fra lastebilene, sang jeg
lovsanger til Gud fordi han oppfylte løftene
sine til oss. Jeg så folk gråte av glede. De
trodde ikke at de ville ha noe å brødfø familiene sine med. Denne støtten betyr enormt
mye for våre liv.»

Oppdatering om Leah:
19. februar var det to år siden Leah
Sharibu, sammen med et hundretalls
andre, ble bortført fra skolen. De fleste
ble sluppet fri innen en måned, men
Leah Sharibuble holdt igjen – fordi
hun nektet å frasi seg sin kristne tro.
Ifølge ferske opplysninger skal Leah
ha blitt tvunget til å akseptere islam og blitt giftet bort til en av Boko
Harams ledere, som hun siden har fått
barn med. I forbindelse med de nye opplysningene har hennes far gitt en uttalelse til BBC, hvor han sier at alt han
ønsker er å få sin datter tilbake, med
eller uten barnet.

BØNN
Fortsett å be for Leah Sharibu og
alle kvinner i Sahel-beltet i Afrika
som blir bortført, voldtatt, tvangskonvertert eller tvangsgiftet!
Be for deres familier som lever i
stor usikkerhet.
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SKRIV EN OPPMUNTRING!

NIGERIA:

Blodet på
kirkeveggene
knuste ikke
håpet

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

Her er et eksempel:

Pastor Marcus Abana

Pastor Marcus Abana har sitt virke i
Adamawa-staten i nordlige Nigeria. I 2014
angrep Boko Haram lokalsamfunnet hans:
kirker ble brent, landsbyer ble ransaket,
menn og kvinner ble drept. Måneder senere forlot Boko Haram landsbyen, og pastoren og noen andre flyttet hjem igjen.
Pastor Marcus forteller:
Da vi kom tilbake, var det blod på veggene
i noen av kirkene. De som så blodet eller fikk
høre om det, ville ikke lenger komme dit.
Angrepet skapte frykt, og mange ble redde for
å gå i kirken. Når du vandrer med Gud og noe
slikt skjer, opplever mange skuffelse, frykt og
tap av tillit og håp. Mitt åndelige liv ble rystet.
Jeg ble skikkelig redd!
Til tross for frykten fortsatte Guds ord å
minne meg på at de som stoler på Ham skal aldri bli forlatt. På den tiden hadde jeg mitt virke
i en landsby langt borte, og jeg ble til flyttet til
et område nært Mubi, hvor Boko Haram oppholder seg. Jeg begynte å besøke medlemmer av
kirken i hjemmene deres, men få våget å komme til kirken.
Fant håpet
Etter en stund begynte folk å komme tilbake
til kirken. Åpne Dører kom og arrangerte seminar om traumebehandling. De samlet pastorer
og medlemmer og fortsatte å oppmuntre oss
og gi oss undervisning. Seminarene førte til
at mange mennesker ble oppmuntret, styrket i
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troen og begynte å gå i kirken igjen. I dag er
kirken full!
Ord til Boko Haram
Dersom jeg kunne snakket med et medlem av
Boko Haram i dag, ville jeg sagt at vi ikke ønsker å hevne oss: ‘Det du har gjort, kommer vi
ikke til å gjengjelde. Bare vend deg til Jesus! Alt
du har gjort; drept mennesker, plyndret eiendommer, ødelagt hus og brent ned kirker – vit
at Gud er villig til å tilgi deg alle dine synder.
Det er den gode nyheten jeg har til deg.’
Ord til kristne verden over
Jeg ønsker at troende over hele verden skal vite
at om man opplever motgang, så trenger man
ikke miste motet. ‘Du kan se på det som gull
verdt! Forfølgelse vil komme. Men husk; forfølgelsen startet ikke med deg! Det har pågått helt
fra de første kristne, og det skjer fremdeles.
Alle steder hvor forfølgelse oppstår, går evangeliet frem.’
Før Boko Haram angrep landsbyen vår var
vi svake, men i tiden etter har vi blitt styrket i
troen. Vi ber ikke om at Gud skal ta bort utfordringene våre, men at Han skal gi oss styrke til
å stå, sterke i troen.
Før angrepet bestod kirken vår av 200 medlemmer. I dag er vi mellom 300 og 400 medlemmer. Noen av de mindre kirkene i regionen som
kunne romme 100 medlemmer har nå bygd
større kirker som tar 500 mennesker!

Dear brot her / sister
I know t hat your situation is not easy. We pray
for you. God is wit h you always!
«Be strong and courageous. Do not be afraid
or terrified because of t hem, for t he Lord your
God goes wit h you; he will never leave you nor
forsake you»
Deuteronomy 31,6
Wit h love, from Helge in Norway

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV EN HILSEN

•

Be før du begynner

•

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

•

Ikke nevn Åpne Dører.

•

Unngå omtale av ulovlige væpnede
grupper eller av myndighetene.

•

Legg vekt på trøst og oppmuntring.

•

Ikke legg ved penger i brevene.

•

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

•

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

•

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

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

Velkommen til THE PASSION 21. mars 2020 i Q42!
Etter utsolgte forestillinger i fjor fortsetter suksessen.
DETTE VIL DU IKKE GÅ GLIPP AV!

KRISTIANSAND

Påskens drama presentert i ny drakt!
Fortidens historie utspiller seg i vår
egen tid, og blir formidlet ved hjelp av
moderne musikk fra blant annet: Céline
Dion, David Guetta, Imagine Dragons,
Seal, Evanescence, Creed, Jason Mraz
og Tina Turner.
I denne sterke beretningen opplever vi
både håpet, kjærligheten, troen, fortvilelsen, lojaliteten, hatet og sviket.
Hovedroller:
Trine Rein!
Hun entrer scenen sammen med lokale veletablerte artister som Martin
Wikstøl, Bjøro Hildebrandt, Endre
Gryting og Jon Even Kile. May Linne
Danielsen er vokalansvarlig for koret.
Billetter får du her; https://bit.ly/2S3f3LX

Marit Foss er ildsjelen bak
denne oppsetningen. Hun
jobber som kontormedarbeider i Åpne Dører. Hun forteller at møtet med forfulgte
kristne har forandret hennes
kristenliv.

Velkommen!
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NOTIS FRA FELTET

HØY
FORFØLGELSE

MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
FORFØLGELSE
BANGLADESH
Blant rohingyaene, som har blitt fordrevet fra Burma til Bangladesh, finnes
en kristen minoritet som blir forfulgt av
sine egne. I januar ble 30 kristne rohingya-familier angrepet og rundstjålet av
en gruppe som tilhører Arkan Rohingya
Salvation Army (ARSA), en uavhengig
væpnet nasjonalistgruppe. Et titalls
kristne havnet på sykehus, og to menn
ble bortført. En av dem – en av Åpne
Dørers partnere – blir fortsatt holdt tilbake og forsøkt presset til å vende tilbake til islam. Siden rohingyaene er
flyktninger uten statsborgerskap har
politiet så langt nektet å ta saken.

ALGERIE

Åpne Dører har vært i kontakt med politikere fra
flere partier i EU angående situasjonen i Algerie.
Etter en diskusjon i EU-parlamentet i slutten av
november ble det vedtatt en resolusjon som
«ber algeriske myndigheter om å gjenåpne de
stengte kirkebygningene». I tillegg blir myndighetene bedt om å «sørge for full religionsfrihet» i landet.

NIGERIA
Bare i Plateau State, en hovedsakelig kristen
delstat nord i Nigeria, er 16 kristne blitt drept
i ulike fulani-angrep i januar. I tillegg til dette
kommer den triste nyheten om at pastor Lawan
Andimi, regional leder for Nigerias kristne råd
(CAN) i Adamawa State, ble likvidert av Boko
Haram den 20. januar. Pastor Andimi etterlater
seg enke og ni barn.
BeforAndimisenkeognibarn,ogfordeterrorutsatte kristne i Nigeria!

KINA
Kinas kommunistparti fortsetter å stramme til overfor
landets kirker. 1. februar trådte nye reguleringer i kraft som
blant annet pålegger religiøse
samfunn å promotere Partiets
verdier og prinsipper i sin forkynnelse. Det gjenstår å se
hvordan disse tilstrammingene vil bli håndhevet. I januar ble
pastorparet Wang Yi og Jiang
Rong fra Chengdu, som ble arrestert for et år siden, dømt til
ni år fengsel for å ha «undergravd statlige myndigheter».
Be for kirken i Kina – at den
må fortsette å vokse og
forkynne Evangeliet med
frimodighet!

INDIA

IRAN
Den 21 år gamle konvertitten og aktivisten Fatemeh Mohammadi (Maria) sitter i varetekt i Qarchakfengselet sør for Tehran. Maria er siktet, men anklagene mot henne er foreløpig ukjente.Hun har
tidligere sittet i fengsel i 6 måneder for å delta på et kristent husmøte.
Familien har samlet penger til kausjon, men saken er nå overført til en høyere domstol som må avgjøre om de vil tillatte midlertidig løslatelse.
Be for henne og andre kristne som krever sin rett til å bekjenne Jesus i Iran!

«Vi hadde en fin stund hvor vi kunne dele Guds ord med våre medfanger», forteller pastor Mukam
Kiraad fra Madya Pradesh i det sentrale India. «Noen av dem hadde verken hørt om Jesus, eller
om Evangeliet». Sammen med to andre fra menigheten måtte han tilbringe julen i fengsel, etter
at bevæpnede hinduekstremister avbrøt en gudstjeneste og anmeldte dem for kvakksalveri – fordi de ba for syke. Mennene er løslatt etter kausjon, men må møte for retten. Kristne i India frykter
tøffe tider i 2020, og det fortelles at myndighetene planlegger en nasjonal anti-konverteringslov.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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PÅ TUR MED ÅPNE DØRER
Petter* har reist på to turer med Åpne
Dører i 2019, til Nord-Afrika og Colombia.
Han har vært mye på reise tidligere, men
heretter har han bestemt seg for å «reise
med mening», og ikke bare for å ligge på
stranda eller shoppe. Han forteller:
«Det var flere ting på Colombia-turen som gjorde
inntrykk, alt fra åpenheten og gleden folkene

viste, til tross for materielle mangler. I tillegg lever
de under forhold med forfølgelse, narkotika, korrupsjon og drap hver eneste dag. Vi var innom et
barnehjem. Å møte barna, leke med dem og høre
deres historier, var sterkt. Vi var der bare et par
dager, men likevel fikk vi knyttet sterke bånd, selv
med mine svake spanskkunnskaper.
Det gjorde inntrykk å høre historiene til
de forfulgte. Mange av dem har måttet flykte, blitt utsatt for falske beskyldninger og opplevd at geriljaen har rekruttert familiemedlemmer.
Noen har også måttet se sine kjære bli drept like
foran ansiktet deres. Men tross denne motgangen
holder de seg fast til Gud.
Men det klart sterkeste inntrykket på hele turen
var møte med David.
David er pastor, og ukentlig drar han ut i de
farligste områder og forteller om Jesus, foran
gjengmedlemmer og folk knyttet til geriljaen.
Flertallet av de som kommer for å høre på ham,
er bevæpnet, og kan på få sekunder sende en kule
gjennom ham, men Gud passer på.
Vi var sammen med over 20 pastorer, og
teamet fra Norge skulle dele historier om forfulgte kristne fra Egypt. Etter dette kom tre pastorer
fram og ba – David var den ene. Jeg har aldri i
hele mitt liv opplevd en person med en slik salvelse
av Guds ånd over seg. Jeg er sikker på at bønnen
hans kunne høres helt til Egypt. Jeg forsto at dette
var en mann som har brukt mye tid med Gud.
Får du muligheten til å reise med Åpne Dører
– REIS! Ikke tenk, bare gå. Alle kan ikke gjøre alt,
men alle kan gjøre noe. Den oppmuntringen du
kan være for disse menneskene er mye mer betydningsfull enn du aner.

MØTEKALENDER MARS:
01. mars

19:00

Vonheim bedehus

18. mars

12:00

Formiddagstreff,
Misjonssalen Ålesund

01. mars

11:00

Val misjonsforsamling,
Val vgs

20. mars 19:00

Talgje bedehus

01. mars

17:00

Betania Kristiansund

21. mars

11:00

Talgje bedehus

01. mars

11:00

Indre Herøy Kyrkje –
Søndagsskulens dag i
Herøy

21. mars

20:30

Ungdomskveld Sula
Frikirke

22. mars 11:00

Kragerø Frikirke

03. mars

20:00

Bønn for forfulgte,
Misjonssalen Ålesund

22. mars 11:00

Pinsekyrkja i Volda

25. mars 19:00

Moldtustranda bedehus

25. mars 19:30

Bø bedehus og
Misjonssenter, Sokndal

04. mars 19:30

Øie Bedehus, Kvinesdal

05. mars 19:00

Åraksbø grendehus

08. mars 11:00

Eigersund bedehus

29. mars

12:00

Pinsekirka i Flekkefjord

08. mars 17:00

Kristi menighet, Halden

29. mars

11:00

Misjonskirken Nesodden

15. mars

11:00

Imf Straume Forum

29. mars

18:00

Aksdal Kyrkje

15. mars

11:00

Tveit Frikirke

29. mars

11:00

Bygstad bedehus

17. mars

17:30

Valle barneforening

31. mars

19:30

Norheimsund bedehus

18. mars

19:00

Reme bedehus,
Spangereid

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?

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

Kvinnetur til Vest-Afrika

september 2020

På denne turen får vi høre vitnesbyrdet til forfulgte kvinner som
lever i et område med kidnappinger og vold. Og vi får vi være sammen med, oppmuntre og be for våre forfulgte søstre.

Internasjonal tur til Bangladesh
november 2020

På denne turen får vi møte forfulgte kristne, kirkeledere. Vi får
også et innblikk i arbeidet til Åpne Dører.
Sightseeing.
SE FLERE TURER PÅ våre nettsider: opendoors.no
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Over hele verden lider kvinner i det skjulte...
Manju*, India

Be for Maria (21),
Iran

Be for Aisha (28),
Nigeria

Mishandlet og seksuelt
misbrukt fordi hun er kristen
Be for Leah Sharibu (16),
Nigeria

I fengsel for sin tro
Foto: Article 18

«Gud reddet meg da min
mann prøvde å drepe meg»

...på grunn av sin tro

Illustrasjonsfoto
* navn er endret av sikkerhetshensyn

I fangenskap hos Boko Haram,
på grunn av sin tro

Håndlaget opprop:

på

Jesus

Vi ønsker å vise at

vi ser dem

anjen!

p
m
a
k
”g
e
d
r
se
g
e
”J
r
e
g
n
«Jeg ser deg»
Vi forle
•
Å GJØRE DET USYNLIGE SYNLIG

Responsen på kampanjen har vært flott.
Takk til alle dere som har sendt inn lapper.
Det er en fryd å åpne posten om dagen!
I utgangspunktet var planen å montere alle
lappene til et stort teppe, og presentere det på
8. mars i Oslo. Men av to grunner har vi valgt å
gjøre om på det:
• Vi har fått signaler om at der er flere som
ikke har rukket å lage lapper enda, som
gjerne vil ha med sin bibelgruppe eller vennegjeng på dette. Og vi tror at potensialet til
å få et enda mye større lappeteppe er stort.
Derfor har vi satt ny frist: Lapper kan sendes
inn fram til 1. AUGUST.
• Lappeteppet vil bli presentert på Forfulgt
2020, Åpne Dørers nasjonale konferanse 1113 september i Bergen. Uken etter vil vi ha
en utstilling i Oslo, med tilhørende seminar
med fokus på forfulgte kvinners situasjon.

Lappen skal være 30 x 30 cm.

For mer informasjon gå til
www.opendoors.no,
til Åpne Dører, postboks 44, 5822 Bergen. eller send mail til norway@od.org
Sendes innen 1. august

Hold mobilkameraet over QR-koden
for mer informasjon
PS. dette går ikke på alle smarttelefoner.

