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Offersøknad 2019
Kjære menighetsråd. Forfølgelsen av kristne øker både i styrke og omfang, vi hører daglig om hvordan
kristne jages på flukt eller undertrykkes. Samtidig skjer det mye vondt som ikke når fram i mediene, for
eksempel grusomme angrep på kristne i Nigeria, der hele landsbyer raderes ut. I Syria og Irak er krisen
langt fra over, store områder er i ruiner, liv og samfunn skal bygges opp igjen. Hundretusener av kristne
har blitt fordrevet, samtidig ser vi nå at noen av dem våger å flytte tilbake. Åpne Dører har i 2018 vært
med på å bygge opp rundt 1000 hus til kristne som vil tilbake til sin hjemby i Irak. Mange flere venter på
hjelp til å gjenreise sine hjem. Vi vil være tilstede og hjelper dem å overleve, men også å fi nne håp om en
fremtid i regionen. I India er de kristne på full fart inn i en svært krevende tid hvor den religiøse nasjonalismen bare blir sterkere. Vi hører jevnlig om kirker og kristnes hjem som raseres.
Åpne Dører er tilstede i over 70 land der kristne forfølges for sin tro. Vi kartlegger situasjonen og
gir årlig ut en forfølgelsesliste (World Watch List) der vi rangerer de 50 landene etter hvor lidelsen er
størst. Nord-Korea har lagt på toppen av listen i flere år. I 2017 nådde vår hjelp over 63.000 kristne i
dette lukkede landet.
I over 60 år har vi støttet forfulgte kristne. Vi samarbeider
med lokale kristne og nasjonale kirker. Vårt kall er å være
tilstede der hvor de kristne har det vanskeligst.

ÅPNE DØRER:
• Gir mat og klær til familier på flukt.
• Formidler bibler og annen kristen litteratur til lukkede land.
• Hjelper barn og unge med skole og arbeidsopplæring.
• Holder seminarer og ledertrening med sikte på å opprette fred,
forsone mennesker, reparere liv og gjenoppbygge samfunn.
• Støtter og oppmuntrer kirken til å leve ut sitt misjonskall til
tross for forfølgelse.

Vi søker også å vekke kristne i Norge til bønn og engasjement for den lidende kirke. Samtidig tror vi at
deres vitnesbyrd kan vekke og hjelpe oss til en trofast etterfølgelse av Jesus.
Vi håper flere menigheter vil stå sammen med våre forfulgte søsken. Dersom menigheten ønsker et besøk
av oss, så kommer vi gjerne. Ta kontakt med oss på 38 11 14 00 eller norway@od.org.
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