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nigeria

Islamsk terrorisme stiller kirken på valg

Å velge mellom kjærlighet og hevn er vanskelig, spesielt for unge
Den islamistiske selvmordsbombingen
av St. Finbarr’s katolske kirke søndag 11.
mars drepte 9 kristne. En mann oppdaget
at kona var blitt drept etter at han fant
hennes avrevne hånd med gifteringen
på. En annen identifiserte kona so ved
hjelp av klærne som var igjen etter henne.
Bombingen ble etter all sannsynlighet
utført av islamske ekstremister fra Boko
Haram-sekten.
Pastor Ignatius Kaigama, erkebiskop
i Jos katolske bispedømme, oppfordret
til ro. ”Vi har en tro som lærer respekt for
menneskelivets hellighet,” sa Kagama.
”Vi må derfor ikke oppføre oss som dem
som tror de tjener Gud ved å drepe
andre.”

KRISTNE FLYTTER PÅ GRUNN
AV VOLDEN

Nigeria har en lang historie med
islamsk vold mot de kristne. Bevegelser
som Boko Haram egger til frykt på
grunn av sine voldelige og dødelige
angrep på kristne fellesskap og mot
sikkerhetsstyrker. Volden fører til at
mange kristne flytter. Kirken strever med
å anvende Bibelens bud i møte med
voldens realiteter.

En ny æra med islamsk terrorisme
startet i august 2011 etter at Boko Haram
hadde lært av andre terroristorganisasjoner
hvordan de bruker selvmordsbombere,
hvordan de lager improviserte eksplosiver,
og hvordan de sprenger biler. De kristne i
nord er spesielt sårbare mål, og nesten to
millioner kristne har flyttet sørover.

UNGDOM KREVER HEVN

Boko Haram er ikke den eneste
gruppen som angriper kristne. Enhver
moské vil kunne kalle sammen sine
ungdommer for å angripe en kirke og å
drepe dem som er inne i kirken.
En kirke bestemte seg for at de trengte
å svare med kjærlighet og tilgivelse. ”Det
var det vi forkynte, men ikke alle var glade
for det. Spesielt de unge krevde hevn. Det
var vanskelig å holde dem tilbake,” forteller
en Åpne Dører-medarbeider.
Andre menigheter strever også med
hvordan de skal svare. En nigeriansk pastor
ble nylig avbrutt under prekenen. Han sa
til menigheten at de måtte elske muslimer,
og en ung mann ropte: ”Nei, det kan vi ikke
gjøre!” Pastoren inviterte mannen til å dele
hvorfor han var så opprørt. Han la merke til
at mange av kirkemedlemmene var enige
i at de burde hevne seg.
Så spurte han den unge
mannen om hvem Jesus var
for ham.
”Jesus er min Frelser og
Herre.”
”Og hva betyr det at
han er din Herre?” spurte
pastoren.
”At jeg må overgi mitt liv
til ham.”
”Tror du alt som er
skrevet i Bibelen?”
”Ja, det gjør jeg, hvert
eneste ord.”
Da leste pastoren Jesu
bud om å elske sine fiender.
Den unge mannen ble stille.

Menigheten i St. Finbarr’s katolske kirke søndagen etter bombingen.

Roseline Kumbo Pam ble drept
av bomben 11. mars. Hun
var leder av et fellesskap for
kvinner, hadde vært gift i 32 år
og hadde fem barn.
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Afrika
EGYPT

Islamister bruker rykter
for å angripe kristne

Rundt 5.000 muslimer, de fleste
Salafister, fra en landsby i Nildeltaet deltok i voldshandlinger
etter et falsk rykte om at en kirke
holdt en jente fanget mot hennes
vilje, for å
konvertere
henne tilbake til
kristendommen.
De angrep
kirken og ødela
huset til en prest
før de ødela
bilen hans.
Salafistene har
brukt slike rykter
for å starte
De angrep kirken
andre angrep.

for å ’redde’ ei jente
som ikke befant seg
i bygningen.

EGYPT

Kirke angrepet, men
domstol dømmer pastor

En prest ble den 4. mars dømt til seks
måneders fengsel for et lite brudd
på kirkens byggetillatelse. Presten
Makarios Bolous fra Mar Gergeskirken i Aswan sa at dommen, i tillegg
til at de som brant ned kirken den
30. september ikke blir stilt til ansvar,
er klare bevis på forfølgelse og en
juridisk dobbeltstandard for kristne og
muslimer.

EGYPT

Nonner traumatisert etter
angrep på skole

To nonner ble holdt
fanget i 8 timer i
et gjestehus den
4. mars, da 1.500
landsbyboere med
sverd og kniver
truet med å brenne
Nonnene er frivillige
dem inne. Dagen
lærere
hos Notre Dame
etter skremte
Språkskole i Nord-Egypt
overfallsmennene
barna på den private skolen. Etter dette
har deltakelsen sunket med mer enn en
tredjedel. De livredde nonnene ble anklaget
for å bygge en kirke på stedet. En av dem ble
noen dager senere innlagt på sykehus pga
nervesammenbrudd.
Egypt

En åndelig revolusjon er under
utvikling

En koptisk-ortodoks prest forteller: ”Til og
med før revolusjonen på nyåret i fjor, var det
en lengsel etter vekkelse i kirken. Denne
lengselen startet flere år tidligere.” Anslagsvis
50.000 til 70.000 kristne var samlet til 12
timers bønn den 11. november i St Simonkirken i Kairo, også kjent som ”The Cave
Church” (hulekirken). Det
var den største samlingen
av kristne i moderne
egyptisk historie. Som et
resultat opplever de at
Guds Hellige Ånd fortsetter
å berøre den egyptiske
kirken i dag, sier presten.

EGYPT

Abuna Butros, koptisk prest,
gjør tjeneste i hulekirken i Kairos
nabolag Mokattam.

Salafist-ledere feirer at
den koptiske paven er død
Da kristne over hele Egypt
sørget over tapet av pave
Shenouda III den 18. mars,
sendte islamistlederne fra
Salafistbevegelsen ut bønner med
fornærmelser, og kalte den avdøde
lederen av den koptisk-ortodokse
kirke for ”lederen av de vantro”
og takket Allah for at han var død.
Provokasjonen viser salafistenes
nivå av hat mot de kristne.
Salafistene utgjør nå 20 prosent av
Egypts parlament.
www.opendoors.no

ERITREA

Kampanjen ’Love Eritrea’

I mai 2012 er
det ti år siden
store deler de
eritreiske kirkene
ble stengt. Åpne
Dører og African
Evangelical Alliance oppfordrer kristne
over hele verden til å støtte de kristne i
Eritrea i bønn og å sende oppmuntringskort til
eritreiske ambassader over hele verden.

							

Kenya

Truet kristen lærer
omplassert

En kristen lærer som var
i skjul etter å ha mottatt
drapstrusler, ble gitt en
øyeblikkelig omplassering
til en annen provins der
de fleste er kristne. Nå er
han trygg for muslimer som
ønsket å drepe ham fordi
han rapporterte studenter
som fusket på nasjonale
eksamener.
NIGERIA

Foreldre knust over
tapet av datter

Liket av Simi Maltida Kim
har ikke blitt funnet, og de
som besvarte den aktive
katolikkens mobiltelefonen
like etter at hun forsvant den
1. september 2011, sa: ”Vi
har drept henne.” Helen og
Dakim Gyang Bot’s datter (24)
forsvant under en bølge av
islamistisk vold, og det er mye
som tyder på at hun var et av
flere hundre ofre.
Sudan

Kristne jaktet på i
etnisk rensing

Ved å jakte på kristne
blant svarte afrikanere i
Nubafjellene, der mange
også er tilhengere av islam
og andre religioner, kan
regimet i Khartoum skildre
volden som ”jihad” overfor
utenlandske muslimer. Slik
kan de få støtte fra muslimske
land. President Omar AlBashirs militære angrep 22. og
23. mars var rettet mot kirker
og skoler i Kauda i delstaten
Sør-Kordofan, noe som
avslørte hans mål om å fjerne
kristendommen fra området.
Menigheter i Nuba-fjellene
holder gudstjenester svært
tidlig om morgenen og sent på
kvelden for å unngå flyangrep.
Side 2
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Asia
Bangladesh

Faren ved å være annerledes
Atahar Ali’s tro på Jesus skiller ham ut fra
resten av folket i landsbyen hans i Boguradistriktet. Ali er en troende med muslimsk
bakgrunn og har lidd under fiendskapet
fra lokalsamfunnet
etter å ha deltatt på
to kristne seminarer
den siste tiden. I en
periode har de kristne
måttet avlyse møtene
sine.
”Jeg ble banket opp,”
sier Ali. ”Men mine
lidelser er ingenting
sammenlignet med hva
Jesus måtte gjennomgå.”

INDIA

Foreldre og ekstremister
banker opp ung kvinne
En ung kvinne ble kastet ut fra
hjemmet sitt den 9. mars fordi
hun takket for helbredelse i Jesu
navn. I en overveiende muslimsk
landsby i delstaten Vest-Bengal
hjalp foreldrene islamister å
banke opp Rekha Khatoon (22) til
hun nesten mistet bevisstheten.
Angrepet skjedde i en landsby
hvor nidkjære muslimer har truet
med å drepe 25 familier som viste
interesse for Kristus. Bare fem
kristne familier er igjen, og de er
redde.
Indonesia

KINA

Fremstøt for å løslate
menneskerettsadvokat
Myndighetenes forsikringer i desember om
at menneskerettsadvokaten Gao Zhisheng
er i live og soner en fengselsdom, er
grunnen til at man fortsetter å kjempe for
hans løslatelse. Gao, en kristen advokat
som forsvarer religiøse minoriteter,
ble i 2006 dømt for ”undergravende
virksomhet”. Han sitter i fengsel for en
tidligere betinget dom på tre år i Shaya
County fengsel i Xinjiang-regionen i
det vestlige Kina. Myndighetene hadde
tidligere avvist familiens bønn om å få
besøke fangen, men Gaos bror, Gao Zhiyi,
fikk lov til å besøke ham den 24. mars.

To tilfeller av religiøs vold
Medlemmer av en uavhengig
islamsk organisasjon avbrøt
et kristent møte ved et hotell
i Bandung på Vest-Java den
15. mars. Gruppen mistenkte
at muslimer ble døpt da de
konfronterte de kristne ved
hotellets svømmebasseng.
Dagen etter braste to muslimske
menn kledd i hvite turbaner og
saronger inn i en kristen kirke i
Indramay og skjøt med luftgevær.
De hadde nettopp kommet fra
fredagsbønnen. Ingen ble såret i
hendelsen.

LAOS

Fem kristne arrestert i
sørlig landsby
Politiet arresterte og anholdt
fem kristne den 25. mars
under en gudstjeneste. De
ble siktet for å lede en religiøs
bevegelse uten offisiell
godkjennelse. Tidligere
hadde de deltatt på mange
gudstjenester i Boukham, i
Savannakhet-provinsen, uten
innblanding fra myndighetene.
Boukhams kirkemedlemmer
møtes i private hjem, som
de kristne gjør i de fleste
landsbyer. Myndighetene er
sterkt imot små grupper som
møtes utenfor den godkjente
paraplyorganisasjonen Lao
Evangeliske Kirke.

”Detter er typisk for Laos nå,” sa
en pastor. ”I Vientiane (hovedstaden) ser vi at presset letter litt.
Men loven er ustabil. Ting kan endre seg fra dag til dag, og situasjonen er fremdeles svært vanskelig
i provinsene.”

Latin Amerika
Colombia

Geriljaregion moden for evangeliet

De dødelige konfliktene som raser i
Macarena-regionen har skapt en fruktbar
mark for evangeliet. Der kirker og
trosfellesskap står opp mot ideologien
og aktivitetene til den kriminelle militsen,
har forfølgelse av kristne økt de siste
månedene. I et område hvor illegale
paramilitære grupper fokuserer på
rekruttering av ungdom, har en tidligere
geriljasoldat fra FARC-EP og hans kone
www.opendoors.no

				

viet seg til
evangelisering.
De har åpnet
et lite bakeri
i landsbyen
Tidligere geriljasoldat
deler evangeliet.
sin og har
funnet mange anledninger til å
dele evangeliet med de unge
geriljasoldatene som kommer til
dem for å be om brød.

Deltakere ved et Åpne Dører-kurs ber
for forfølgelsen de opplever i Macarenaregionen.
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Den muslimske verden
AFGHANISTAN

Oppdatering om
eks-fange Said Musa

”Jeg lengter etter å få en jobb
igjen og å ta del i en kristen
tjeneste,” rapporterer Said Musa.
Han og familien på 8 kjemper for
å lære språket i et nytt land. Han
ble arrestert
i Kabul den
31. mai 2010.
Etter sterkt
internasjonalt
press ble han
løslatt og fikk
lov til å forlate
landet sammen
med familien.

Iran

Troende varetektsfengslet
og dømt

I løpet av februar skjedde det en
rekke arrestasjoner av kristne i
flere byer, inkludert Ahvaz, Shiraz,
Kermanshah og Isfahan. Masoud
Delijani, en iransk troende fra
muslimsk bakgrunn, ble dømt til
tre års fengsel for å ha organisert
illegale huskirkemøter, for å ha
konvertert til kristendommen,
evangelisert muslimer og for å
ha utført handlinger mot rikets
sikkerhet. Antallet kristne vokser
eksplosivt i Iran, og over alt har
husmenighetene hemmelige møter.

IRAN

www.opendoors.no

I en sjelden seier for lov og rett over
mobb-mentaliteten løslot politiet, uten
siktelser, en kvinne som var falskt
anklaget for å ha vanæret Koranen.
Muslimske lærere ved City Foundation
School i Roranwala landsby, i en av
Lahores forsteder, anklaget skolens
rektor for å ha vanæret et koransk hefte
den 22. februar. Etter at politiet reddet
rektoren fra mobben, sa politisjefen at
grundig etterforskning hadde vist at
kollegene hadde kommet med falske
anklager mot henne.

To kristne sykehusarbeidere
bortført i Karachi

Godkjente kirker under
press

Folk forlater kirken etter en gudstjeneste i
den armenske Vank-katedralen i Isfahan.

Kristen kvinne satt fri etter
’blasfemianklager’

PAKISTAN

I en fortvilet situasjon i fengselet
åpenbarte Jesus seg for Said Musa i
et syn, for å vise ham at Han alltid er
med ham.

Myndighetene begynte 22. februar
å jakte på kristne konvertitter i
Isfahan, Irans tredje største by,
for å arrestere dem. Bortsett fra
Teheran er dette den eneste byen
som har kirkebygg godkjent av
myndighetene. De ønsker trolig å
advare muslimer og konvertitter
mot å delta i farsi-talende møter i
disse kirkene.

PAKISTAN

Det er hovedsakelig unge muslimer som
kommer til tro på Jesus i Iran.

Libya

Arabiske kristne overrasket
over gravskjending
I slutten av februar ødela muslimer
mange graver og gravsteiner på
en kristen gravplass mens de
ropte ut alle slags forbannelser.
”Dette er en utrolig skammelig
handling,” sa en kristen. På tross av
videodokumentasjon turte ikke politiet
å arrestere gravplass-vandalene.

Klipp fra Youtube-video: http://www.youtube.com/watch?v=ZawXJANkL-A

							

Myndighetene vet ikke hvem dom
bortførte to sykehusarbeidere 1.mars,
men politikilder mistenker kidnapperne
har kontakter til terroristorganisasjoner.
De to arbeidet ved det sør-koreanske
“Good Samaritan Hospital” og har
trolig blitt et mål da radikale grupper
mener kristne organisasjoner driver
evangelisering under påskudd av
hjelpearbeid.
PAKISTAN

Ung mor falskt anklaget for
’blasfemi’

En ung mor er blitt falskt anklaget
for å ha ’spottet’ Muhammed, islams
profet, fordi hun hadde avvist forsøk fra
muslimske slektninger på å tvinge henne
til å forlate sin kristne tro. Shamim Bibi,
mor til en 5 måneder gammel jente,
ble arrestert den 28.
februar. To menn ble
navngitt som vitner.
Én nektet for å ha
hørt noe som kunne
støtte anklagene; den
andre hevder at Bibi
ikke har gjort noe for å
bevise sin uskyld. En
politimann benektet
at presset fra lokale
muslimer førte til at
saken ble registrert i
all hast.
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