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I tjeneste for forfulgte kristne

for mer info

Åpne Dører har program på TV
Visjon Norge hver torsdag kl.19.30.
Nytt program annenhver uke,
reprise uken etter.
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 littera
tur, 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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«Vi trenger at dere ber for oss, for vi blir
forfulgt. Men dere skal vite at vi ber for dere,
for dere blir forført». Dette uttalte en nigeriansk professor og pastor da han var på
reise i Norge for en tid tilbake. Under tøffe
omstendigheter som blant annet forfølgelse,
blir man ofte drevet til Jesus Kristus. Han
er klippen, der man henter trøst, veiledning
og fred. Der man finner trygghet. Dypest sett
er det slik at uten Guds beskyttelse finnes
egentlig ingen beskyttelse. Det er en sterk
påstand, men alt annet er midlertidige
krykker.
Vi lever i en åndelig krig. Fram til nå har
vi hatt en lang periode med fred og religionsfrihet i Norge. Hva gjør det med oss? Jeg
synes å høre den nigerianske professorens
stemme: «Dere er forført». Forført til å ane
fred og ingen fare, til å søke trygghet i falske
krykker. Forført til å drikke av «sprukne
brønner» og finne mening i tomt tidsfordriv.
Når vi ikke blir drevet til Jesus gjennom for
eksempel forfølgelse, kan vi bli distrahert,
og lokket til alle andre kilder enn den ene
som kan gi livets vann, som gjør at vi aldri
tørster mer.
I dette nummeret kan du lese om Dano
som driver ut demoner. Du får høre om en
hel landsby der innbyggerne tilber ånder,
og lever i en reell virkelighet der åndene
kontrollerer og virker blant innbyggerne.
Denne landsbyen er bare en av mange.
Til og med for oss som er kristne kan det
høres ut som eventyr og spøkelseshistorier
når vi leser om hvordan demonene hadde
tilholdssted på konkrete steder i skogen,
hvordan de herjet med mennesker og
hvordan de ble jaget bort. Men det er ikke

eventyr. Det er blodig alvor. Mange av dere
som har lest misjonshistorie kjenner igjen
dette perspektivet.
Heldigvis bodde Dano i denne landsbyen; en mann som kjente Jesus. Dano visste
at Jesus har seiret over dødsriket, over
satan og hans åndehær. Han søkte Gud i
bønn og faste, til han visste hva han skulle
gjøre, og kunne jage bort åndskreftene som
holdt mennesker fanget - i Jesu navn.
Selv om vi her hos oss vanligvis
ikke opplever åndeverdenen på samme
konkrete måte, så kan vi se resultatet av
mørkets gjerninger i samfunnet rundt oss.
Mennesker er bundet på mange ulike måter.
La oss inspireres av Dano til å se at vi lever
i en kontinuerlig kamp. En kamp mellom
mørkets rike og Guds rike, som er et rike
av lys, rettferdighet, glede og fred. Et rike
som er sterkere enn mørkets rike. Og la oss
huske på Dano og den kampen han står i, i
våre bønner.
«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir
visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere
får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor
rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor
overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med
denne veldige makt og styrke reiste han Kristus
opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd
i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over
alt velde og herredømme og over alle navn som
nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i
den kommende. Alt la han under hans føtter, og
ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som
er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.»
Efeserne 1.17-23.

Linda Askeland | Informasjonsleder

www.opendoors.no
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Historien til en kriger

i Guds hær
Buddhister har tradisjonelt en
dyp forbindelse med den åndelige verden. De tilber utskårne
bilder og statuer, kneler for
de døde, og har husalter for
demoner i sine hjem. Kampen
mellom gode og onde ånder er
i mange områder av den buddhistiske verden svært reell og
nærværende. Pastor Dano* fra
Myanmar vet dette. Han står
midt i det, som en soldat for
Jesus Kristus, i kamp mot
ondskapens åndehær.
En kraftig mann i begynnelsen
av sekstiårene tar imot oss da
vi kommer ut av drosjen. Han
ønsker oss velkommen, ber oss
sette oss på verandaen og serverer oss 'Phan', en tradisjonell
grønn te fra Myanmar. Mannen
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er pastor Dano. Han er pensjonert regjeringssoldat, men han
slåss fremdeles. Nå kjemper
han en annen kamp – en kamp
som allerede er vunnet av Herren Jesus Kristus.
Pastor Dano vokste opp i
Chin-åsene. Foreldrene var animister, men ble senere kristne.
Animismen skiller ikke mellom
den åndelige og den fysiske
verden; alle levende skapninger har en åndelig essens man
kan tilbe.
Da Dano gikk i tiende klasse
døde faren hans. Omtrent samtidig mottok Dano Jesus som
sin Frelser og forsto at Gud
kalte ham til tjeneste.
Da skoleåret var slutt, kunne
imidlertid ikke den unge Dano
fortsette å studere på grunn

av økonomiske begrensninger
i familien. I stedet måtte han
gå inn i militæret der han ble
trent opp og etterhvert sendt
til frontlinjen for å kjempe mot
kinesiske opprørere.
Frelst for å tjene
Pastor Dano var åtte år i militæret. Her opplevde han krig på
nært hold, og han ble vitne til at
mange av kameratene døde på
slagmarken.
«Jeg ble plassert i frontlinjen. Fiendene lå i bakhold,
de skjøt på oss og landminer eksploderte. 120 av mine
medsoldater døde. Soldater
foran og bak meg ble drept av
eksplosjoner fra landminer.
Jeg overlevde, mens soldaten
rett ved siden av meg ble kastet
www.opendoors.no
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opp i luften og drept øyeblikkelig. Etter alt dette vet jeg at Gud
beskytter meg,» forteller Dano.
«I Bibelen står det at Gud
beskytter dem Han har utvalgt.
Gud bevarte meg fra å dø på
slagmarken av én grunn; jeg
tror at Han har utvalgt meg til å
gjøre Hans arbeid og tjene Hans
folk.»
Etter at Dano ble pensjonert
fra militærtjenesten, fikk han
lisens for å drive med tømmerarbeid. Han trivdes med arbeidet, men pengene strakk aldri
til. En konstant følelse av util-

bli plukket. En engel fra himmelen ba meg plukke druene
og spise dem. Hvis ikke jeg
plukket dem, så ville han sende
noen andre.»
Han fortalte pastoren om
visjonen, og han foreslo at
Dano skulle begynne på teologisk seminar. Men Dano er en
mann med stor handlekraft, så
han dro rett tilbake til landsbyen sin.
Han tok kontakt med landsbylederen og sa at han ville
undervise barna om Gud,
uten betaling. Han fikk sterke

«Gud bevarte meg fra å dø på slagmarken av
én grunn; jeg tror at Han har utvalgt meg til å
gjøre Hans arbeid og tjene Hans folk.»
strekkelighet og livets tunge
byrder, brakte Dano ned på kne.
En gang snek han seg ut og
gikk til en pastor for å be om
forbønn.
«Min ånd og sjel lengtet
etter fred,» forteller han. «Den
åndelige næringen vi får når vi
er i tilbedelse og fellesskap ga
næring til min sjel og helbredet meg.»
Da pastoren og en annen
kristen ba for Dano, følte han at
byrden lettet og all tvil og engstelse forlot ham: «Sjelen min
ble løftet opp og jeg ble fylt av
fred.»
Han ble hos pastoren en tid,
og begynte å gå i kirken. Dette
ble en forberedelse på hans tjeneste for Gud.
En dag Dano ba sammen
med sin kone, fikk han en
visjon der Gud på nytt kalte
ham til tjeneste:
«Jeg så et vintre med
modne druer som ventet på å
6
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advarsler mot å forkynne,
siden det var stor risiko for at
landsbyboerne ville sende en
klage til de militære offiserene.
Dano undertegnet derfor en
avtale om at han ikke skulle
forkynne, men han fortsatte å
kjempe i det skjulte.
Stor kraft i bønn!
«Jeg våknet opp i firetiden om
morgenen for å be for landsbyen, men innbyggerne klaget
til landsbyens leder og jeg fikk
ordre om å stoppe med morgenbønnen. Så jeg bestemte
meg for å be ved midnatt i stedet.»
Pastor Dano brukte sin erfaring fra militæret med å våke
gjennom mørke netter, og i
bønn krevde han landet for
Herren. Han kjempet i bønn;
hans kamp var ikke mot kjøtt
og blod, men mot ondskapens
åndehær som holdt til i landsbyen.

Selv om pastor Dano og
familien ble dårlig behandlet
på sitt hjemsted, så fortsatte
han sin tjeneste og bønnekamp.
Familien støttet Dano, og de
sto sammen gjennom harde og
krevende tider. Det var ikke lett,
barna ble ofte truet av medelever, og lærerne på skolen tvang
dem til å si buddhistiske bønner.
«Jeg viet meg selv og hele
min familie til Gud. Mange
ganger kom landsbylederne og
lette etter meg for å torturere
og drepe meg. Men Gud er god
og han beskyttet oss fra farene.
Ved noen anledninger kunne
de på mirakuløst vis ikke finne
meg, andre ganger klarte jeg å
rømme.»
Midt i alt dette var det til
pastor Dano landsbyboerne
kom når de trengte hjelp. Når
noen var syke, ba han for dem
og de ble helbredet.
En gang var sønnen til
landsbyens nestleder besatt
av demoner. Han hadde gått ut
i skogen hvor det var et alter
for onde ånder, og han hadde
blitt inntatt av disse. Familien konsulterte leger og trollmenn, men de var ikke i stand
til å hjelpe. De gikk til buddhistmunkene for å få hjelp, men
den unge mannens tilstand
ble bare verre. Da alt så håpløst
ut, kom familien til å tenke på
pastor Dano. De gikk motvillig
til ham og ba om hjelp.
«Familien med den demonbesatte sønnen trodde jeg ville
bli sint og nekte å hjelpe dem.
Men jeg så dette som en god
mulighet til å nå dem med
Guds kjærlighet,» sier pastor
Dano.
Han fastet og ba. Etter
tre dager gikk han til den
unge mannens hus, men den

Myanmar (Burma)
Buddhismen er vevd inn i
Myanmars kultur og flere av
innbyggerne ønsker at landet skal fortsette å være helt
og fullt buddhistisk. Er du en
bama, som de fleste burmesere er, anses du for farlig
og utenfor hvis du har en annen religion enn buddhisme.
Konvertitter presses dessuten av radikale buddhistbevegelser, og av myndighetene som forsøker å holde seg
på godfot med de radikale
buddhistene.

demonbesatte
løp bort da
han fikk øye på
Dano. Han ropte: «Denne personen skal fange meg!»
Pastor Dano kommanderte
demonen til å komme ut, men
den ble værende i husalteret.
Han forsøkte å brenne alteret, men det ville ikke ta fyr. Til
slutt tømte han diesel over, og
da brant alteret. Dano påkalte
Herrens navn og demonen forlot den unge mannen. Men det
var ikke bare denne ene demonen som ble drevet ut; i følge
åndemanerne flyktet også alle
de andre åndene fra landsbyen.
De bønnfalt derfor Dano om å
bringe åndene tilbake.

Hele landsbyen kom til tro på
Jesus Kristus
Landsbyens
åndemanere
ofret og bønnfalt åndene om
å komme tilbake, men det
skjedde ikke. Pastor Dano oppsøkte ulike steder hvor det stod
plassert alter, og ba der, neste
dag hadde alle altrene i landsbyen brent opp. Ingen visste
hvordan det hadde skjedd. Det
var et mirakel.
Det største mirakelet av alle
var at landsbyens nestleder og
familien hans tok imot Jesus
som sin Frelser. Sakte men sikkert begynte andre landsbyboere
å søke Herren og flere familier
tok imot Jesus. Landsbyboere
som tidligere har vært Danos
motstandere, lytter nå til pastorens ord og blir ledet av ham.
For en seier! Bønnene til
Dano ble endelig besvart! I dag
er Dano pastor på hjemstedet sitt, og hele landsbyen tilber Jesus. Danos visjon er å nå
enda lenger ut; målet hans er å
nå to andre buddhistiske landsbyer i nærheten med evangeliet.

*Navnet er endret av sikkerhetshensyn
www.opendoors.no
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Ryktet spredte seg til hele provinsen, og det førte til at myndighetene ga ham en advarsel. Kale forsøkte
å begrense antall mennesker som kom til
samlingene hans, men folket var ustoppelige. En morgen i juni 1999 stod to
politimenn på døren. De arresterte Kale,
og han ble dømt til 15 års fengsel.
Til forskjell fra de andre fangene ble
Kale plassert i isolat.
«Det ble satt håndjern på hendene og
føttene mine. Rommet var svært mørkt,
og jeg kunne ikke se noe. De lot meg
ikke ha på noe annet enn undertøyet. Der
jeg sov, måtte jeg også gå på toalettet, i en
plastpose,» minnes han.
«Jeg bodde lenge i dette lille rommet og
hadde ikke annet å gjøre enn å be. Jeg ba
om at alle laoter måtte komme til tro og ta
imot Jesus. Hver eneste dag ba jeg for dem,
der i cellen.»
Kales bønner ble hørt. Etter fem måneder ble han løslatt fra isolat og flyttet til en
større celle med 70 andre fanger. Han visste at dagene ville bli bedre, og at Herren var sammen med ham. Der var tre
kristne i den nye cellen. Kale og en av
dem begynte å be for de som var syke,
og de ba om at medfangene måtte ta
imot Jesus som sin Frelser.
Dager, måneder og år gikk. Kale
fortsatte å dele evangeliet, og Gud velsignet ham. Uoffisielt ble han etterhvert leder
for 600 fanger i fengselet.
Nå er det gått fem år siden Kale ble en
fri mann. Til tross for det han har vært igjennom, er han frimodig med sin tro og «skjuler
ikke sitt lys». Kale lever åpenlyst som en Herrens tjener i et land der kristendommen blir
avskydd. Under kontinuerlig risiko fortsetter
han å skinne klart for folket i Laos.
«Gud lever i meg. Gud er god og Han er over
alle ting. Han har tatt imot meg og tilgitt meg alle
mine synder. Jeg har min glede i Herren.»

Trofast
gjennom

Da Kale ble fengslet, opplevde kona
hans, Alani, sin del av smerten. Mens
ektemannen kjempet i fengselet, ble Alani
latterliggjort, diskriminert og forfulgt av
samfunnet. På tross av dette sto hun fast og
viste at Herren kan bruke alle, uavhengig
av status, styrke eller kjønn. Han ser på
troen og villigheten til å tjene.

fengsel og forfølgelse

Kale satt mange år i fengsel
for sin tro på Jesus
Mange kristne i buddhistiske land risikerer fengsling og
forfølgelse på grunn av sin tro.
Kale fra Laos er en av disse. I
13 år satt han fengslet, adskilt
fra familien, men ekteskapet
til Kale og Alani besto prøven.
Faktisk førte forfølgelsen dem
nærmere hverandre og gjorde
dem mer bestemt på å dele
budskapet om Kristus.
Kale var major i militæret.
Det ble forventet at han skulle
forsvare folket, men Kale misbrukte makten sin. Han var en
dranker, og han slo både barna
og kona. «Barna mine pleide å
gjemme seg hver gang jeg var
sint, for jeg brukte kniv for å
skremme dem», forteller han.
Men så fant Jesus ham og
alt ble annerledes. Ordbruken,
oppførselen, handlingene... alt
ble nytt da Jesus kom inn! Kale
fikk Bibelen som sin rettesnor,
og han begynte å forkynne om
Herrens godhet.
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«Da min mann var i fengsel, ble vi
svært fattige og vi manglet ofte mat.
Når jeg gikk til markedet, så de på
meg som om det var noe galt med
meg, og jeg opplevde stadig å bli
spyttet på. Slik viste mange
mennesker sin forakt for
oss, på grunn av vår
kristne tro.»

Alani besøkte
Kale jevnlig mens
han satt i fengsel. Hun var ikke bare
opptatt av å bevare ekteskapet og
familien. Hun ville også oppmuntre
ektemannens tro, midt i forfølgelsen.
Hver dag brakte hun Kale en kurv
med mat både for kropp og sjel.
«I kurven med ris fant jeg oppmuntrende ord som min kone hadde skrevet, sammen med sider som var revet
ut av Bibelen. På en av de små papirlappene stod det: 'Tro på Jesus, og resten vil
bli gitt deg.' Da jeg leste disse ordene, ble
jeg så glad at politiet trodde jeg hadde blitt
gal,» forteller Kale.
Alani viste sin kjærlighet og hengivenhet for Kale gjennom sine handlinger:
«En gang ble Kale svært syk. Han
trengte lege, og min eldste sønn måtte følge
ham. Mens de var borte, måtte jeg ta hans
plass i cellen,» sier Alani. Hun fortsetter: «Jeg

Alani Støttet sin mann og tok
vare på familien mens Kale
satt i fengesel
kunne ikke forlate cellen før de
kom tilbake fra legen. Det var
en svært skremmende opplevelse, for jeg var den eneste
kvinnen der.»
Alani og Kales ekteskap har
vokst seg sterkere gjennom forfølgelsen. Det øyeblikket da
Jesus Kristus kom inn i hjemmet deres, forandret alt. Samtidig med forfølgelsen kom
tryggheten i Herren, at Han
aldri forlater dem. Ut fra dette
har de utviklet mot og en sterk
tro.
«De 13 årene mannen min
satt i fengsel, erfarte jeg fred og
glede i hjertet. Jeg kjente ikke
på bitterhet eller anklager mot
Gud. I stedet hadde jeg fred for
å ta meg av familien min, og i
arbeidet med å tjene Herren.
Gud ga meg styrke,» forteller
Alani.

*Navn, bilder og steder er
endret pga. sikkerhet.

www.opendoors.no
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Skriv en hilsen

Ahok, eks-guvernør, dømt for blasfemi

Kampen

fortsetter
- Støtt kristne i det buddhistiske Sørøst-Asia

I sørøst-asiatiske land
som Vietnam, Myanmar og Laos
er buddhismen
en del av den nasjonale
identiteten. Som kristen
er du utenfor; med din tro blir
du beskyldt for å spre «dårlig
karma». De kristne her er ofte
fattige og får ingen støtte
fra lokalsamfunnet.
Med din hjelp
kan vi støtte dem

og møte deres behov for nødhjelp, utdannelse, trosopplæring og bibler. Åpne Dører
arbeider gjennom lokale partnere. Når du gir av dine penger eller av din tid i bønn, kan
du være med på å styrke Jesu
legeme i Sørøst-Asia. Slik at
de kan bli i stand til å holde
ut i (ånds)kampen, stå fast i
troen og spre Guds kjærlighet
til sine landsmenn.
Lau Nus* er en enke på 73
år fra Myanmar. Hennes møte
med lokale kristne og deres

omsorg og gavmildhet var
med på å føre henne og sønnen til tro:
«Jeg bekymret meg hver
dag for hvordan jeg skulle
få tak i mat – jeg var vant til
å spise bare ett måltid om
dagen,» forteller Lau Nu. «Men
kirkens medlemmer var vennlige og gav oss mat. De viste
oss Guds kjærlighet og nåde.»
Vær med på å styrke Guds
dyrebare kirke i Sørøst-Asia.

Ahok er tidligere guvernør
i Jakarta, hans fulle navn er
Basuki Tjahaya Pumama.
Han er dømt til to års fengsel
for blasfemi mot islam, og han
er dermed en av de vi blir oppfordret til å «huske på som om vi
var lenket sammen med» (Hebr.
13,3) Nå har du mulighet til å
skrive en oppmuntrende hilsen
til Ahok, slik han kan merke at
du står med ham i bønn!
Ahok kommer fra Indonesias kristne mindretall og er av
kinesisk avstamning. Han ble
guvernør i hovedstaden etter at
hans forgjenger, Joko Widodo,
ble valgt til president i 2014.
Under Ahoks tid som guvernør
jobbet han for bedre transportmuligheter, mindre byråkrati,
bedre boliger og utdannelse til
fattige familier. Undersøkelser
viste at mer enn 80 % av Jakartas innbyggere var tilfreds med
det han utrettet.
Under en tale i 2016 uttalte
Ahok uenighet med politiske
aktører som oppfordret velgerne til kun å velge muslimer

som ledere. I den forbindelse
siterte han et vers fra Koranen, og et redigert opptak ble
raskt spredt på sosiale medier.
Dette resulterte i protester fra
radikale islamske organisasjoner, som mente at Ahok hadde
krenket islam.
9. mai 2017 ble Ahok funnet skyldig i blasfemi og dømt
til to års fengsel. Dette skjedde
bare noen få dager etter at han
hadde tapt det lokale valget. Av
hensyn til freden og Jakartas
innbyggere, valgte han å ikke
anke dommen.
Søsteren hans forteller at
da Ahok ble fengslet, var Bibelen det eneste han tok med seg.
Å studere Guds ord er Ahok
sin foretrukne aktivitet i fengselet, ifølge advokaten hans.
Her henter han styrke og gjennom Bibelen får han hjelp til å
være et forbilde i fengslet – på
ærlighet, rettferdighet og overgivelse. Forbønn og oppmuntrende hilsener fra kristne
søsken vil også styrke Ahok.
Dette kan du få være med på!

Skriv noen gode ord til Ahok
i dag. Slik er du med på å vise
ham og familien at kristne verden over står sammen med
dem i bønn, i kampen mot
urettferdighet og forfølgelse.
Brev og tegninger fra barn
er også svært ønskelig! Forklar Ahoks situasjon for barna,
slik at de forstår hvor betydningsfullt det er for ham å få
en hilsen fra dem. Ahok var
søndagsskolelærer i mange år,
så barn har en spesiell plass i
hjertet hans.
Enkle setninger på indonesisk
Selv om Ahok forstår engelsk,
er det en oppmuntring for ham
om du bruker noen av disse
ordene på bahava-indonesisk,
som er nasjonalspråket i Indonesia.
Tuhan memberkati		
(Gud velsigne deg)
Tuhan Yesus mengasihimu
(Jesus elsker deg)
Kami mendoakanmu
(Vi ber for deg)

Finn flere skrivekampanjer på www.opendoors.no

Be

Be for pastor Dano, Kale, Alani og
andre kristne som forkynner og lever
ut evangeliet i buddhistiske landbyer i
Sørøst-Asia. Be om
at Gud må gi dem
mot, visdom og beskyttelse! Be også for dem som
er nye i troen på Jesus og har
bruk for opplæring. Du finner flere
bønneemner fra den buddhistiske verden i månedens bønnekalender.
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Gi
Gi en gave – og vær på den måten
med på å sørge for at kristne i
Sørøst-Asia får dekket både fysiske
og åndelige behov. Gjennom dine
gaver blir de styrket til å være kirke
og spre evangeliet i land hvor buddhisme og kommunisme former kulturen og hverdagen. Du kan bruke
den vedlagte giroen, gi på
VIPPS: «Åpne Dører»,
kontonr 3060.07.70000 eller
send SMS «Åpne200» til 2160.

Retningslinjer for skriving av en hilsen
• Skriv tydelig med enkelt språk på engelsk.
• Ikke nevn Åpne Dører.
• Unngå omtale av væpnede grupper eller av
myndighetene.
• Legg vekt på trøst og oppmuntring.

• Ikke legg ved penger i brevet.
• 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.

SENDES TIL: Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00 - E-post: norway@od.org
www.opendoors.no
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World Watch Nyheter

WORLDWATCH

NYHETER

”Ved synlig aggresjon fremtrådte de som motstandere
av ytrings- og religionsfrihet..."

INDONESIA: Saudi Arabia øker investeringer
Det statseide selskapet
Saudi Fund for Development i
Saudi Arabia vil gi 14 milliarder
US dollar til Indonesia, verdens
største muslimske land. Pengene skal gå til finansiering av
forretningsvirksomhet, utdannelse og religion. Dette rapporterte det katolske nyhetsbyrået
UCA News 25. august 2017.
Den generøse gaven kommer imidlertid med mange
betingelser, slik vanlig praksis
er overfor asiatiske og afrikanske land. Hensikten er nemlig
å utbre den saudiske wahhabi-ideologien, forklarer Thomas
Muller, forfølgelsesanalytiker
ved World Watch Research:

«Den saudiske wahhabi-ideologien har et svært fundamentalistisk syn på islam.
Dette er ulikt den tradisjonelle
sørøstasiatiske varianten av
islam, som er kjent for å være
tolerant, pluralistisk og tillater religiøse minoriteter å ha
trygge steder å bo.»
Paul Marshall er professor i religionsfrihet ved Baylor universitet. I en artikkel for
Lausanne Movement sier han
at Saudi Arabia spiller en stor
rolle i framveksten av radikal
islamisme i Indonesia. Dette
gjør de gjennom å tilby «et godt
finansiert nettverk av skoler,
stipendier, imamer og moskéer

som har til hensikt å erstatte
lokal tolkning av islam med
saudisk wahhabisme».
Ifølge Marshall har Saudi
Arabia etablert mer enn 150
moskéer i Indonesia siden 1979.
De har også sørget for skolebøker, brakt inn egne talere og
lærere og utbetalt flere tusen
stipendier for akademiske studier i Saudi Arabia.
Den britiske historikeren
Charles Allen sier at siden 1979
har Saudi Arabia brukt mer enn
70 milliarder dollar for å finansiere prosjekter i utlandet, på
steder som Bangladesh og Øst
Afrika.

FILIPPINENE: Prest satt fri etter fire måneder som gissel
I september ble den katolske
presten Teresito «Chito» Suganob (57) endelig satt fri, etter å
ha blitt holdt som gissel i nesten fire måneder. Han satt i fangenskap i den krigsherjede byen
Marawi, hos militante med link
til Islamsk Stat.
Ifølge New York Times ble
presten reddet sent lørdag 16.
september av det filippinske
militæret. De var da i ferd med å
overvinne de resterende bevæpnede styrkene fra Bato Ali moskéen.
The Philippine Star rapporterer imidlertid at Suganob klarte
å rømme mens kulene haglet
rundt ham. Han ble deretter
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plukket opp av militæret etter at
de gjenvant moskéen hvor han
hadde vært i fangenskap siden
23. mai.
Suganob klarte å flykte sammen med Lordvin Ocopio, en
kvinnelig lærer på Dansalan
College i Marawi (et protestantisk-ledet college). Ocopio var en
av flere lærere som ble tatt som
gisler da Matute-gruppen startet
beleiringen av Marawi 23. mai.
Matute-brødrene som islamistene har tatt navnet fra, gikk en
gang på dette colleget.
Suganob takket de militære
styrkene og «alle dem som ba
om at vi måtte bli løslatt». Samtidig ba han filippinerne å be for

de gjenværende gislene.
Selv om presten nå er fri,
er krigen i den sørlige bygen
Marawi enda ikke over. 40 gisler blir fremdeles holdt fanget av
de militante i byen, mens nesten en halv million innbyggere
fra Marawi er internt fordrevne.
Rundt 40 prosent av byen har
blitt ødelagt under kampene.

- David Davidson, World
Watch Research

STORBRITANNIA: Kristne verbalt angrepet på nasjonalt TV
Den britiske ITA's Kanal 3's
frokostprogram «Good Moorning Britain» viste i hvor stor
grad mediene i Storbritannia
kan motarbeide kristne verdier
når det gjelder ekteskap, seksualitet og abort.
5. september 2017 ble en
kristen terapeut invitert til en
samtale om hvorvidt homoseksuelle som søker terapi, kan få
hjelp til å skifte legning. I løpet
av programmet ble intervjueren aggressiv. Gjesten – som
knapt fikk mulighet til å forklare sine synspunkt – ble kalt
trangsynt, og intervjuet ble
avsluttet med et fornærmende
«Hold kjeft!»

Dagen etter ble et kristent
konservativt parlamentsmedlem på en aggressiv måte spurt
av det samme journalistteamet
om hans holdning til likekjønnet sex og abortmotstand.
David Davidson i World
Watch Research sier det er
akseptabelt i et demokratisk
samfunn at nasjonalt TV åpent
promoterer et sekulært syn på
familie, seksualitet og abort.
Men da må det også bli tolerert at andre borgere og organisasjoner må få komme til orde
med sine synspunkt! Ifølge
Davidson viste dette intervjuteamet ingen toleranse for
andre synspunkt, og det ble

tydelig forsøkt på å få gjestene
til å virke skadelige for samfunnet.
«Seerne kunne neppe unngå
å få inntrykk av at journalistene tok LGBTI-systemet som
den sosiale normen. Ved synlig aggresjon fremtrådte de som
motstandere av ytrings- og religionsfrihet i det britiske samfunnet,» sier Davidson.

SAUDI ARABIA: Skolebøker lærer studenter 'å hate dem
som har en annen tro'
Elever på saudiarabiske skoler får religiøs utdannelse som
«inneholder hatefullt språk»
mot andre islamske tradisjoner
enn sunni-islam, samt alvorlig kritikk av jøder, kristne og
mennesker med annen tro, sier
en rapport fra Human Rights
Watch (HRW).
En omfattende gjennomgang av skolebøker for religiøse
studier viser at disse inneholder
voldelig og intolerante læresetninger.
«Så tidlig som i første klasse
blir elever i saudiske skoler lært

opp til å hate alle som har en
annen tro eller tankegang,» sier
Sarah Leah Whitson, midtøstendirektør for HRW. «Den intolerante undervisningen som leder
til hat, blir forsterket for hvert
skoleår.»
Rapporten fant også at pensumet ofte beskriver jøder,
kristne og mennesker med
annen tro som kuffar, eller 'ikketroende'. En skolebok for femte
skoletrinn erklærer at det er en
plikt for muslimer å ekskludere
dem: «Alle som ikke ekskluderer dem og enhver som tviler på

deres religiøse vantro, er selv å
regne for en ikke-troende».
Menneskerettighetsorganisasjonen påpeker at «Saudi
Arabia har møtt press for å reformere skolens religionspensum
siden 11. september 2001. Etter
angrepet ble det avslørt at 15 av
de 19 flykaprerne var saudiske
innbyggere. Saudiske myndigheter har flere ganger sagt av de
vil reformere læreplanene, men
granskninger av pensumet de
siste årene viser at disse løftene
er hule.»

www.opendoors.no
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Fra forfølger til

Rapport fra

Forfulg

«Takk for en berikende og viktig helg. Å møte
mennesker som Elvira og Jasar er livsforvandlende,» er en av kommentarene etter en
flott helg i Fredheim Arena på Sandnes. Åpne
Dørers årlige storsamling vokser i omfang.
Styre og stab, de som har reist ut på feltet
med Åpne Dører, samt alle andre som ønsker,
og har hjerte for forfulgte kristne, samles
denne ene helgen i september.
I år var hovedgjestene fra Colombia. Det vi
har hørt mest om derfra siste året er fredsforhandlingene, etter over 50 år med krig.
Vi hører mindre om at evangeliet går fram
blant geriljaledere, og at kristne forfølges og
drepes. Det fikk vi innblikk i denne helgen.
Elvira og Jasar som er pastorpar, kjenner
dette på kroppen. De bor i et område der
geriljaen har kontroll, og for å redde sine
barn mot å bli tvangsrekruttert til å bli barnesoldater, har de sendt to av dem til Agape,
et av Åpne Dørers to barnehjem i Colombia.
Pastorer, kristne ledere og deres familier er
skyteskiver for geriljaen, noe som dessverre
går utover barna.

å
å bli med p
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?
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Forfulgt 2017

5 år og med i Geriljaen
Jasar vet hva han snakker om. I mange år
var han en av dem som forfulgte og drepte
kristne. Hjertet var steinhardt. Han kunne
drepe en mor foran sine barn uten en eneste
følelse. Hans egen mor døde da han var 1 år.
Karrieren i geriljaen startet da han var 5. Som
7-åring hadde han drept sitt første offer. Når
han var 10 ledet han et lite kompani. Som
16-åring var han på oppdrag for å drepe en
pastor. Det var da han for første gang ble
berørt av Gud. Senere, i en kampsituasjon
der han var så godt som død, sparte Gud
livet hans på mirakuløst sett, og han hørte
en stemme som sa: Jasar, hvorfor forfølger
du meg? Jeg er Jesus fra Nasaret… Jasar
fikk sin Paulusopplevelse. Og i dag virker
han og Elvira i det samme farlige området
som han selv herjet som geriljasoldat. Men

nå er han Jesus-soldat, og oppdraget er å
spre liv, kjærlighet og fred – istedenfor hat,
frykt og død.
Må sende barna på barnehjem
Det har sin pris. «Når jeg drar ut på oppdrag,
tar Elvira og jeg farvel, vel vitende om at
det kan være siste gang vi ser hverandre,»
forteller Jasar, med mikrofon i hånden. For
en som er oppmerksom, så kan man se at
tårene renner nedover kinnene på hans kone
på første benk. Dette er den harde realiteten.
Mange pastorer og kristne ledere har aldri
kommet hjem etter sine misjonsturer. Elvira
har måttet være sterk. Hun har opplevd
at datteren på et par år ble kidnappet, en
sønn døde brått av uforklarlig sykdom, og
nå bor to av barna langt hjemmefra. De har
det trygt, men aller helst ville de vært hos
mamma og pappa mer enn en gang i året.
Og morshjertet blør.
Første gang utenfor Colombia
Det at Elvira er sammen med oss på Forfulgt
2017 er et lite under i seg selv. For et år siden
fikk hun et ord som hun opplevde var fra Gud,
om at hun måtte skaffe seg pass. Hun hadde
aldri tatt fly eller reist noe sted, og folk gjorde
narr av henne og lurte på hva dette skulle
være godt for. Men hun sparte penger og
dro til Bogota, hovedstaden i landet. Hun
fikk pass, og for litt siden opplevde vi i Åpne
Dører at vi skulle invitere også henne til
Norge i september. Passet var i boks, og
Elvira mer enn klar.
«Jeg blir ydmyk av å møte slike mennesker,
som har så lite og lever under så farlige
forhold, men som samtidig er så rike i Gud,»
sier generalsekretær Morten Askeland. Han
var godt fornøyd med helgen. «Jeg er glad
for alle som kom, takknemlig til Fredheim
Arena som har lagt så godt til rette for oss,
og til lovsangsteamet fra IMI-kirken som
deltok. Samtidig ser jeg fram til neste års
storsamling».

www.opendoors.no
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MØTEKALENDER FOR NOVEMBER
Dato Tid
1. nov. 11.00
1. nov. 19.00
1. nov. 19.30
1. nov. 18.15
2. nov. 12.00
2. nov. 18.00
3. – 5.
nov.
5. nov. 11.00
5. nov. 11.00
6. nov. 17.00
9. nov. 18.00
10. nov. 19.00
10. nov. 19.30
11. nov. 16.00
11. nov. 19.30

Sted
Oslo misjonskirke
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen
Reme bedehus
Fakkeltog 2017 - Bergen
Nardo bedehus, Trondheim
Fakkeltog 2017 - Kristiansand
Stå sterke i stormen-seminar,
Vik bedehus, Øygarden
Misjonskirken Heimdal
Grimstad misjonskirke
Fakkeltog 2017 - Oslo
Fakkeltog 2017 - Stavanger
Landal kirke
Riska misjonsforsamling
Fakkeltog 2017 - Trondheim
Misjonssalen, Oslo

Dato Tid
12. nov. 11.00
12. nov. 11.00
12. nov. 11.00
12. nov. 11.00
12. nov. 11.00
13. nov. 19.30
17 – 19.
nov.
19. nov. 11.00
25. nov. 19.00
26. nov.11.00
26. nov.11.00
26. nov.11.00
26. nov.11.00
26. nov.17.00

Sted
Misjonssalen, Oslo
Sula frikirke
Randaberg frikirke
Gjerpen kirke
Betania Trondheim
Landås menighet
Get Focused,
Tønsberg
Flekkefjord metodistkirke
Sviland bedehus
Landås menighet
Bergen baptistmenighet
Lura bedehus
Skodje bedehusforsamling
Pinsekirken Elverum

Årets tema:

TOTALITÆR NASJONALISME KNEBLER TROSFRIHETEN
Det er viktigere enn noen gang å gi oppmerksomhet til – og stå
sammen med - våre trossøsken verden over. Bli med i årets fakkeltog!
Se oppdatert program med tid og sted på www.fakkeltog.no

STÅ SAMMEN, GÅ SAMMEN!

ÅLESUND 30. OKTOBER
BERGEN 1. NOVEMBER
KRISTIANSAND 2. NOVEMBER
STOKMARKNES 5. NOVEMBER
OSLO 6. NOVEMBER
STAVANGER 9. NOVEMBER
STORD 9. NOVEMBER
TRONDHEIM 11. NOVEMBER
ØYSTESE 10. DESEMBER
Listen over er ikke fullstendig

Bli med Åpne Dører på

Bønne- og oppmuntringstur til Egypt
18 – 26 mars 2018
Pris: kr. 16 700.-

På denne turen får du en helt spesiell mulighet til å
møte og oppmuntre kristne i Egypt. Vi får høre om
deres kamp, smerte, glede og håp. I tillegg besøker vi
Egypts kjente turiststeder som Pyramidene, Egyptisk
museum, Grottekirken, Kongenes Dal i Luxor m.m

For mer informasjon og program:

ring: 40 54 58 15 eller epost: trondkjartanm@od.org
Se også vår hjemmeside: www.opendoors.no/reis

