KAN TRO ÆNDRE LIV?
Kan et individs tro have en effekt i samfundet? Kirkehistorien er fyldt med skandaler, magtmisbrug og forfølgelse af
anderledestænkende.
Men det er ikke hele historien. Der har i historiens løb været kvinder og mænd, som gennem deres tro på Jesus Kristus
på hver sin måde har bragt forandring i deres omgivelser. Oftest har deres arbejde foregået på græsrodsniveau, langt
fra paladser og magthavere. Mødested Amager har kigget dybt ind i historiens arkiver og vil hver måned kort
introducere én af disse interessante skikkelser.
De kommer fra forskellige kirkelige traditioner, nogle er katolske helgener. Det, de har til fælles, er en dyb tro og
afhængighed af den treenige Gud og overbevisning om, at det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket.
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BRODER ANDREAS – BIBELSMUGLEREN
En ung mand på udkig efter eventyr – hvad
kunne Gud bruge ham til?
Anne van der Bij – eller Broder Andreas, som
han senere blev kendt - blev født d.
11.5.1928 i Sint Pancras, Holland, som fjerde
af ti børn. Fra en tidlig alder drømte han om
eventyr og spænding. Som ung mand meldte
han sig til den koloniale hollandske hær i
Østindien for at slukke sin eventyrtørst.
Oplevelsen blev dybt forstyrrende. Han blev
såret i anklen under en kamp og endte på et
hospital, hvor katolske nonner tog sig af
ham, altid venlige og glade. Da han blev
sendt hjem til genoptræning begyndte han
at læse i den Bibel hans mor havde givet ham nogle år tidligere. I Bibelen fandt han en vidunderlig kærlig Gud, som var
aktivt involveret og interesseret i verdens gang og kaldt ham til at følge efter. En vinteraften i 1950 overgav Andreas
sit liv til den Gud han havde fundet i Bibelen, helt udramatisk liggende på sin seng ved at ”give slip på sit ego”, men
dog med vidtrækkende og ganske dramatiske følger.

Bibelen havde ændret hans liv, nu ville han give andre en mulighed for at læse bogen
Broder Andreas besøgte Polen i 1955 for at finde ud af, hvordan de kristne havde det i landet. Det var hans første tur
bag jerntæppet. Den officielle kirke var under statskontrol i de kommunistiske lande, og uofficielle husmenigheder
blev mistænkeliggort og forfulgt. Distribuering og salg af Bibeler var enten begrænset eller forbudt. Det blev klart for
Andreas, at der var stor efterspørgsel for Bibeler i de mange hemmelige husmenigheder . Broder Andreas følte sig
kaldet til en ny slags eventyr. Med en gruppe dedikerede venner grundlagde han organisationen Open Doors. Et ældre
par forærede deres nye bil til hans smuglerarbejde, og den lyseblå VW Bobbel krydsede grænser med åndelig føde til
de åndeligt sultne. I 1958 begyndte Open Doors systematisk at trykke Bibler til smugling. Broder Andreas arbejdede
konstant med få midler og usikker financiering. Han fik sine rejsepenge fra enkelte kristne der havde følt sig kaldet til
at give en pengegave. Broder Andreas havde havnet i et eventyr der overgik hans drømme om spænding. Med bilen
proppet med Bibler var det ofte åbenlyst håbløst at slippe igennem tolden, hvor hver bil blev nøje undersøgt. Alligevel
slap han gentagne gange igennem med sin ubudte last.

Udover at gøre Bibelen mere tilgængelig i
de kommunistiske lande og dermed styrke
de kristnes tro , skabte arbejdet bånd
mellem kristne menigheder på tværs af
jerntæppet og gjorde vesten mere
opmærksom på de svære vilkår de østlige
kristne levede under. I 1982 lancerede
Open Doors en syv års bønnekampagne for
kommunistblokken. Ved kommunismens
fald i 1989 leverede Open Doors en million
Nye testamenter til Rusland.
Open Doors har siden haft voksende fokus
på Mellemøsten og den muslimske verden.
De lancerede en 10-årig bønnekampagne
for disse områder i 1991. Open Doors har
også distribueret Bibeler i Kina.
I følge broder Andreas mangler de vestlige kristne mod – vi tør ikke sætte vores økonomiske sikkerhed på spil for at
sprede evangeliet eller at hjælpe de forfulgte kristne andre steder i verden. Han kalder os til at følge Jesus, koste hvad
det vil. Han har i sit eget liv oplevet Jesu ord:
”Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.” (Matt. 10,39)

