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Minnestund og begravelse av et av ofrene
ved Al-Shabaab angrepet i Mpeketoni.

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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Afrika er et kontinent med store variasjoner. Her bor 1,2 milliarder mennesker
fordelt på 52 land, der de snakker rundt
3000 ulike språk. Kristendommen og
islam er de to største religionene, og de
har omtrent like mange tilhengere. Historiske hendelser har gjort at muslimene
i hovedsak befinner seg i Nord-Afrika,
mens de kristne bor i landene sør for
Sahara. Begge har sendt misjonærer til
Sahelbeltet, ett område der tradisjonelle
stammereligioner har et sterkt feste. Sahelbeltet har utgjort en buffersone mellom de to store religionene, men misjonsvirksomheten i området har ofte ført til
uroligheter.
De siste årene har islam gjort kraftige
framstøt for å oppnå større innflytelse
lenger sør på kontinentet. Ved hjelp av
penger fra Saudi-Arabia har islamske
ekstremister målrettet forsøkt å påvirke
moderate muslimer. Denne bølgen av
radikalisering har vært så vellykket at
utbredelsen av islamsk ekstremisme nå
skjer helt åpent. Det som tidligere var helt
utenkelig, har nå blitt normalisert.
I den siste tiden er det de kristne som
har vært målskiven. Land som Nigeria,
Tanzania og Kenya, der de kristne utgjør
50 – 85 prosent av befolkningen, er utsatt

for en rekke angrep. Islamske ekstremister vil i første omgang statuere et eksempel og skremme, for siden å rense hele
områder for kristent nærvær. Eksperter
som følger utviklingen sier at det akkurat
nå er en kritisk tid for de kristne i hele
sub-Sahara.
Noen kirker i storbyene har installert metalldetektorer, men de aller fleste
kristne lever svært ubeskyttet. Ta for
eksempel byen Mpeketoni som ligger i
Kenyas kystområde, 20 mil fra den somaliske grensen. I løpet av sommeren 2014
ble byen og flere av landsbyene i nærheten angrepet, og nesten 100 kristne menn
ble drept. Kvinner og barn ble spart, men
ikke for ettervirkningene av angrepet. I
dette nummeret kan du
lese om hvordan Åpne
Dører hjelper mennesker med store
traumer etter slike
hendelser, som nå
skjer regelmessig
i Afrika, sør for Sahara.

Morten Askeland | Generalsekretær

Gen. sekr.: Morten Askeland

www.opendoors.no
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Helbredelse av unge traumeofre

fortalte at landsbyen sto i brann.
Min far gikk mot sentrum av byen
for å se hva som skjedde. Like etterpå så jeg en matatu (minibuss)
kjøre i retning av byen, uten lys.
Så hørte jeg geværskudd.»

TRAUMEHJELP TIL

TERROROFRE
M

ålrettet vold, isolasjon og liten hjelp til å håndtere traumene i etterkant av terrorangrep, har ført til ødeleggelse for den forfulgte kirken i landene sør for
Sahara. Søndagsskolelæreren Grace er en av dem som var med på å snu trenden og
bringe helbredelse til kirken og de kristne barna.
På kysten i Kenya ligger Mpeketoni, en by med
rundt 50 000 innbyggere. Det er et sted hvor intens skjønnhet og grusom smerte møtes.
Mpeketoni ligger nær stranden, og med sin
frodige vegetasjon er den et spektakulært syn.
Men i 2014 angrep Al-Shabaabs islamske militante byen og flere landsbyer i nærheten. 92 mennesker ble drept.
Grace, en kristen kvinne i 20-årene fra Mpeke4
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toni, ble vitne til de traumatiske effektene angrepene hadde på både unge og gamle. Men hun har
også sett hvordan Herren har brakt helbredelse.
Grace var hjemme da Al-Shabaab angrep. I
lengre tid hadde de vært aktive i dette området, i
et forsøk på å fjerne kristendommen og introdusere en radikal form for islam. Likevel kom angrepet totalt uventet.
«Rundt klokken 20:30 kom svigerinnen min og

Traumer over alt
Grace løp inn i bushen for
å gjemme seg, sammen
med sin mor og sin gravide svigerinne. Etter
flere skremmende timer
gikk de hjem. Da fikk de
vite at minibussen de tidligere hadde sett, ble kjørt
av angriperne, og at de
hadde skutt faren hennes.
«Vi fant ham liggende
i veikanten, såret og med
store smerter. Det var
utrolig at han var i live i
det hele tatt. Det var ikke
mulig å få ham til sykehus
før dagen etter,» forklarer
Grace.
«Nå er min far min
redd hele tiden. Hvis han
går på veien og det kommer en buss, er hans første innskytelse å gjemme
seg.»
Mens angrepet pågikk, var bror til Grace
i sentrum av byen. Han
skjulte seg på et tak sammen med noen venner,
der han kunne se hvordan ekstremistene skjøt
og slaktet ned mennesker.
Morgenen etter hjalp han
politiet med å bringe de
døde til likhuset.
«Blant de drepte var
en av vennene hans. Sist
de så hverandre, var i
kirken dagen før. Han var nygift
og konen hans var gravid. Min
bror var tapper og 'tok det som en
mann', men det var en ubeskrivelig vond opplevelse. Siden da har
boren min følt på sterk frykt. Som

en følge av dette har han vurdert
å legge ned forretningen; for å
slippe å måtte dra hjemmefra tidlig om morgenen og komme hjem
sent på kvelden.»
Grace la ikke bare merke til
spor etter traumer i sin egen fa-

milie. Hun så følgene over alt,
også i kirken, der oppmøtet sank
radikalt.
«Det var mye frykt blant kirkemedlemmene og barna deres.
Hvis et bildekk eksploderte, løp

barna til foreldrene mens de
skrek: 'Al-Shabaab kommer. De
kommer til å skyte oss!'»
Sinte barn
Etter angrepet holdt Åpne Dører
et traumekurs for kirkeledere
og søndagsskolelærere.
Grace ble med på kurset, og fikk blant annet
lære hvordan hun kunne
bruke ulike former for
kunst og leker i traum e b e h a n d l i n g e n . På
den måten kunne Grace
skape trygge omgivelser,
for å få barna til å dele
sine opplevelser.
Kursdeltakerne brukte sin kunnskap i arbeid
med 30 barn mellom 6 og
12 år som hadde opplevd
Al-Shabaab-angrepene.
Noen hadde sett fedre
og brødre dø, mens kvinnene ble spart.
Mange barn måtte
flykte sammen med familien, og i dagene etter angrepet holdt de seg skjult
i bushen under fryktelige
forhold. Andre barn fikk
sekundære traumer bare
ved å høre om de brutale
angrepene fra voksne eller gjennom mediene.
«Et av barna jeg arbeidet med, tegnet et hus
som sto i brann og en
person som skjøt på noen
andre. Et annet barn tegnet noen som lå på bakken med blod over alt, og
en mann med gevær stående ved siden av. Barnet
kunne til og med huske
eksakt hvilken dag dette skjedde.
Hans eldre fetter ble skutt i angrepet,» forteller Grace.
«Etterpå snakket vi om bildene. Selv om mange av barna uttrykte ønsker om å hevne seg på
www.opendoors.no
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Hjelp til traumeofre

var med 12 år gamle Jackson:
«Da angrepet skjedde, var det
røde skyer over byen. Like etter
ringte min tante og sa at byen var
under angrep. Jeg ble veldig redd.
Vi sov ikke den natten. Om morgenen fulgte jeg med pappa til byen
for å se hva som hadde skjedd. Det
var grusomt!»
Jackson beskriver detaljert
hvordan mennesker ble slaktet
ned. De vonde minnene påvirket
ham:
«Fordi jeg drømte om alt det
vonde jeg hadde sett, fikk jeg ikke
sove. Jeg ba Gud fjerne disse vonde
bildene fra tankene mine. Jeg ba
helt til jeg sovnet igjen.»
«Etter angrepet var folk veldig
redde, og vi fortsatte å løpe hjem
fra skolen på grunn av rykter om
at skolen ville bli angrepet. Noen
elever gråt, og når vi spurte dem
om hva som var galt, sa de at de
gråt fordi en nær slektning hadde

blitt drept. Det var en trist tid,»
husker unge Jackson.
«Mennesker fra Åpne Dører
kom for å hjelpe oss, og de oppmuntret oss til å stole på Gud.
Det hjalp meg virkelig, og jeg
begynte å føle meg bedre.
Men jeg gråt den første
dagen. Læreren snakket med meg og
ba sammen med
meg. Da sluttet
marerittene.»
Jackson forteller at han
noen ganger
snakker om angrepet med de
andre på søndagsskolen.
«Jeg vil fortelle de andre det
som lærerne fortalte
oss. Hjemme har jeg
også fått hjelp gjennom

min mor, ved at hun har snakket
og bedt sammen med oss.»

b

Be
•
«Jeg så mange hus som brant og mange biler som brant»

angriperne, så prøvde jeg forsiktig
å si at det er Guds kamp, ikke vår.
Vi må overlate til Gud å kjempe
for oss. Vi har virkelig sett helbredelser skje gjennom dette. Etter
kurset så jeg barnas sinne avta
mer og mer.»
Sterkere enn noen gang
Noen år senere forteller Grace til
Åpne Dører at hun har sett hvordan Gud har latt det komme noe
godt ut av en forferdelig situasjon.
Hun har sett en positiv utvikling i tjenesten blant barna. Etter
søndagsskolen pleide barna fra
Grace's kirke å ha fri og leke uten6
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for kirken, eller gå hjem. Nå deltar
barna i gudstjenesten etter at
søndagsskolesamlingen er ferdig.
«De har fast plass i kirken der
de sitter sammen med søndagsskolelærerne. Pastoren har et
tema for barna i gudstjenesten, og
de vet at de hører til og er viktige.
De er morgendagens menighetslemmer, misjonærer og pastorer.»
Mange mennesker har også
kommet til tro etter angrepene.
«Angrepene har fått mennesker til å tenke gjennom livet
og hva det ville ha betydd om de
hadde dødd før de fikk sin sak
med Gud i orden. Mange har tatt

imot Jesus, både menn og kvinner,
unge og eldre.»
Grace tror at angrepene også
har ført til enhet.
«Før angrepene var det mangel på fellesskap mellom kirkene.
De tenkte ikke over at de trengte
hverandre. Men etter angrepet
samarbeider vi mye mer, også vi
søndagsskolelærere.»
Marerittene sluttet
En tid etter traumekurset for barn,
kom medarbeiderne fra Åpne Dører tilbake for å se på virkningene
av arbeidet. De ble oppmuntret av
samtaler med barna. En av disse

Takk Herren for muligheten til å hjelpe og be- •
tjene kirken i en vanskelig tid. Be om at Han må
fortsette å bruke opplæringen og kunnskapen vi
har gitt, for å bringe helbredelse til traumatiserte
overlevende etter angrep, både unge og eldre.

Be om Herrens beskyttelse for kristne på Kenyas
nordøstre grense og i kystområdene. De møter
mye press for sin tro på Jesus Kristus. Be om at
de må være i stand til å overvinne frykten med
kjærlighetens ånd.

Åpne Dører var tilstede
Åpne Dører har vært involvert
og tett på kirkene i Mpeketoniregionen.
Allerede før angrepet sponset
vi to teologiske seminar. Da angrepet startet 15. juni, ble Åpne
Dører varslet av lokale kirkeledere. Et team ble umiddelbart satt
sammen og sendt ut. De brukte
tid med de kristne i byen, samlet
tilgjengelige pastorer til bønn, og

deltok i begravelser. De skaffet
nødhjelp og telt til internt fordrevne som hadde flyktet og sov
under åpen himmel.
Den følgende måneden ledet
Åpne Dører et rådgivningsteam
i traumebehandling. Teamet bestod av stab og 11 frivillige som
besøkte så mange innbyggere
som mulig, for å debriefe dem.
Pastorer ba om opplæring til

søndagsskolelærerne for å hjelpe
barna som hadde vært vitner til
angrepene.
I mars 2015 hadde et Åpne
Dører-team opplæring for 20 søndagsskolemedarbeidere i Mpeketoni. Her fikk de lære hvordan de
kan behandle de traumatiserte
barna som de har kontakt med i
sin tjeneste.

www.opendoors.no
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En pastors vitnesbyrd

Gjenopprettelse
av verdighet og håp
P

astor Ibsa fikk opplæring
i traumebehandling. Her
forteller han om den radikale endringen dette førte til
i hans tjeneste:

Mitt navn er Ibsa. Jeg er 54 år gammel og arbeider som pastor blant
forfulgte kristne i Øst-Afrika. Jeg
kom til tro på Jesus som en ung
mann, da landet var under kommunistisk styre. Fordi jeg ikke
ville gi opp troen min, satt jeg
fengslet i tre år. Jeg ble stadig
banket opp og torturert, men ved
Guds nåde holdt Han meg oppe.
Etter at jeg ble løslatt, begynte
jeg med kirkeplanting. I dag har
mer enn 600 fellesskap vokst
frem, og 45 av disse er under min
omsorg. De fleste kristne jeg betjener i disse fellesskapene, møter
ulike typer forfølgelse som fører
til traumer.
Kirkeledere er som regel oppriktige i det de gjør, men de kan
mangle kunnskap. I forsøk på å
hjelpe traumatiserte medlemmer
som har vært gjennom ekstremt
tøffe hendelser, kan man risikere
å gjøre vondt verre. Som en følge
av dette, går traumatiserte kristne
etter en tid tilbake til samme nivå
av smerte og depresjon som i tiden før de fikk hjelp. Mange stenger hjertene sine, fordi de ikke har
fått traumehjelp som fungerer.
Jeg var en av disse kirkelederne som alltid forsøkte å hjelpe
traumatiserte medlemmer, men
jeg hadde ikke nok kunnskap. I
prosessen kan jeg ha trigget enda
8
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større smerte i dem, fordi jeg ikke startet en helbredelsesprosess for
forsto hvordan traumene påvir- den kristne enken, og i dag har
hun vært i stand til å gifte seg på
ket livet deres.
Men gjennom Åpne Dører nytt. Denne kvinnen, som hadde
fikk jeg opplæring i traumebe- gjennomgått et enormt traume,
handling. Kursholderen kunne er blitt fullstendig helbredet!
Traumeveiledning er viktig
for eksempel si: «Traume er en
normal reaksjon på en unormal for kirken, og det finnes ikke noe
hendelse... Ikke alle opplever trau- bedre sted å engasjere seg i dette
mer på samme måte... Når vi hjel- enn i en lokal menighet som oppper mennesker som har opplevd lever ulike grader av forfølgelse.
traumer må vi slutte å spørre: 'Hva Men det er ikke bare en nødvener galt med denne personen?' I stedet dighet for kirkemedlemmer; som
skal vi spørre: 'Hva har skjedd med ledere trenger vi også veiledning.
Selv en stor Guds tjener som Modenne personen?'»
Etter kurset begynte jeg ses, trengte en mentor – og fikk
straks å praktisere det jeg hadde veiledning fra sin svigerfar Jetro.
Helt til nå har jeg sett på evanlært. For en forskjell det utgjorde!
Jeg var i stand til å gi mye bedre gelisering som mitt kall, noe som
hjelp til en forfulgt troende som også har vært naturlig for meg.
nettopp hadde mistet sin ekte- Men nå er jeg blitt overbevist om
mann, og som ble gjort skam på i at traumeveiledning må være
begravelsen fordi hun var kristen. mitt fokus fremover, slik at jeg
Da jeg så hvordan mitt råd hjalp kan hjelpe andre å ta tak i de traudenne enken, begynte jeg å dele mene forfulgte kristne møter. Det
videre det jeg hadde lært til andre gir meg mye glede å dyktiggjøre
pastorer. De hadde samme opple- andre til å hjelpe traumatiserte
velse som meg, og ble oppmuntret kristne.
til å praktisere det de hadde lært.
En av kursdeltakerne, søster
Meseret*, fortalte: «Det største
man kan være med på, er å gjenopprette en persons verdighet og
håp!» Hun var nylig i stand til • Vær med og be om at Herren hjelper Åpne Dører til å lære opp flere,
å hjelpe en nabo som trodde at
og at hjelpen vi gir ikke bare gir
ektemannen døde på grunn av
vekst innad i kirken. Be om at forhennes synd. Meseret inviterte
fulgte troende i neste omgang kan
kvinnen på kaffeprat, og tok seg
være i stand til å hjelpe andre!
tid til å lytte til hennes historie om
frykt, frustrasjon og nedbrutthet.
Hun lot henne gråte, og gråt også *Navnene er endret av sikkerhetsmessammen med henne. Dette møtet
sige grunner.

Be

www.opendoors.no
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Forstå traume

Brevtjenesten

Traume: Hva er det og hva
kan gjøres?
Åpne Dørers helhetlige program har som mål å øke
kapasiteten i den afrikanske
kirken til å ta skikkelig vare
på traumatiserte troende. Du
kan spille en aktiv rolle i å
gjenopprette håpet deres.
Kirken i regionen sør for Sahara
har sett en dramatisk økning når
det gjelder mord, kidnapping og
voldtekt. I tillegg kommer ødeleggelse av kirker, forretninger og
hjem, der islamistiske terrorister,
regjeringer og religiøse fanatikere står bak. Mange kristne har
blitt traumatisert.
Denne målrettede volden er
imidlertid ikke den eneste negative faktoren. Sosialt press, som
avvisning og isolasjon, fører også
til traumer. Noen ganger ser vi
at kristne samfunn responderer
galt i forhold til mennesker som
har hatt traumatiske opplevelser.
Voldtektsoffer kan for eksempel
bli utestengt og isolert, noe som
radikalt forverrer traumet deres.

Hvordan påvirker traumer?
Traumer påvirker ofte helsen til
den skadelidende. Emosjonelle
og psykologiske reaksjoner slår
ut som høyt blodtrykk, sinne og
depresjon. Alvorlighetsgraden
avhenger av hva som faktisk
skjedde, samt offerets fysiske
og mentale helse, kulturell bakgrunn og alder. Man ser også at
tidligere traumer kan virke inn
på alvorlighetsgraden, sammen
med den grad av støtte de opplever i etterkant.
Hva skjer hvis traumet ikke blir
behandlet?
Traumer som ikke behandles kan
føre gjentagende skade. Kanskje
har pastorer ignorert sine egne
traumer? Da tilbyr de gjerne
hurtig-løsninger eller er ute av
stand til å ta tak i andres traumer.
Kristne kirker og fellesskap kan
være så følelsesløse og lammet av
traumer, at de ikke er i stand til å
se framover, eller ta nye steg. Til
slutt kan dette føre til familieopp

løsning, vold i hjemmet, opprørske barn, narkotikamisbruk og
hevn.
Hva gjør Åpne Dører?
Åpne Dører har en helhetlig tilnærming til arbeidet med traumehjelp. Målet er å øke kirkens
kapasitet til å hjelpe kristne å bli
helbredet og rehabilitert fra effekten av traumer.
Programmene våre inkluderer også nødhjelp, og bevissthetstrening for pastorer og teologistudenter. Vi gir videregående
opplæring for omsorgspersoner,
ofte i samarbeid med eksperter.
I enkelte saker legger vi til rette
for traumebehandling, som for
eksempel bygging av et traumesenter i Nord-Nigeria.
Vi oppmuntrer og gir hjelp til å
skaffe arbeid eller utdannelse. På
den måten motiverer vi overlevende
til å ta tilbake sine liv. Vi legger til
rette for kontakt med Kristi legeme
globalt, gjennom nærvær, bønn og
skrivekampanjer.

Skriv en hilsen!

Nigeria – Olowale Elisha og hans barn
Det er enda ikke gått ett år siden
42 år gamle Eunice ble drept. Tidlig om morgenen den 9. juli i 2016
prekte hun i gatene, i nærheten av
hjemmet i Kubwa. (Kubwa er et
område nær den nigerianske hovedstanden, Abuja)
Eunice var hjelpepastor i en
lokal kirke. Hun etterlater seg ektemann, pastor Olowale Elisha, og
sju barn – fire jenter og tre gutter,
alle under 16 år.
Da Eunice ikke kom hjem
rundt kl 6:30 som vanlig, ble Olowale bekymret. Hendelser i ukene
forut, bidro også til bekymringene
hans.
Noen få uker tidligere hadde
Eunice prekt ved en moské samtidig som imamen i moskeen også
prekte. Han sluttet å tale, og lyttet
til det Eunice sa. Så ba han medlemmene i moskeen lytte til hennes ord, fordi hun talte «sannheten om Gud».
En uke etter denne hendelsen
kom en fremmed til huset deres
for å lete etter Eunice. Den fremmede sa han var en imam, og at
skolen hans lå bak hjemmet deres. Han ønsket penger fra henne.
Da Eunice sa at hun ikke kunne

hjelpe ham, stormet han ut i raseri
og slengte igjen porten til gårdsplassen deres.
«Jeg begynte å føle meg svært
ukomfortabel, men Eunice fortsatte å stå opp tidlig hver dag for
å fortsette arbeidet med å undervise om Jesus Kristus,» forteller
Olowale. 8. juli var de samlet til
bønnenatt.
«Vi ba hele natten og Eunice ledet oss i lovsangen... Lite visste jeg
at det var siste gang vi kom til å be
sammen. Vi la oss rundt kl 4:00.
Og som vanlig stod Eunice opp
rundt kl 5:00 for å gå ut og preke.»
Savnet etter Eunice er stort,
og Olowale er svært fortvilet over
tapet av en elsket ektefelle og
mor. Likevel er han bestemt på å
gi gjensvar på en måte som ærer
Kristus, og han oppmuntrer andre
kristne brødre og søstre til å gjøre
det samme.
Kort tid etter Eunices død uttalte Olowale til media: «Om angriperne blir tatt eller ikke, så må
vi tilgi dem. Jeg ber om at de vil ta
imot Kristus; det vil være en seier
for Hans rike.»
Vil du be for Olowale Elisha og
barna? Vil du samtidig sende dem

Hva kan jeg som støttespiller gjøre for å hjelpe?
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Be: Undervurder aldri verdien av bønn.
Bønn er det første forfulgte kristne ber
oss om, og det å vite at de blir husket på
i bønn er en enorm oppmuntring.

Besøk: Du kan bli med på et tjenestebesøk
og benytte anledningen til å oppmuntre
forfulgte kristne. Kontakt oss for å høre
hvilke turer vi tilbyr akkurat nå.

Skriv: Våre brevkampanjer blir satt
svært stor pris på! For forfulgte kristne
er brev et håndgripelig bevis på at de
ikke er glemt.

Støtt dem økonomisk: Med din hjelp kan
vi hjelpe traumatiserte kristne, ikke bare i
Afrika. Støtt arbeidet vårt ved å bruke den
vedlagte giroen, eller finn informasjon på
vår hjemmeside www.opendoors.no
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en oppmuntringshilsen, slik at de
kan vite at du ber for dem?
Skrivekampanjen avsluttes 10. juli
2017.

Be
• Takk Herren for Eunices tro og
arbeid, og be om at andre må
fortsette.
• Be om Herrens trøst for de sju
barna som har mistet sin mor.
• Be om at Gud må bli æret gjennom Eunices død, og at det fører
til at mange søker Ham for å bli
frelst.
• Be om at Eunises drapsmenn må
komme til tro på Jesus Kristus.

Finn flere skrivekampanjer på www.opendoors.no

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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WORLDWATCH

world watch update

NYHETER
EGYPT: Reporter blir forundret over en kopters tilgivelse
av drapsmann
Enken etter Naseem Faheem fortalte på egyptisk fjernsyn at hun
tilgir drapsmannen. Faheem døde
da selvmordsbombere angrep to
kirker i Egypt palmesøndag.
Uttalelsen fikk nyhetsankeret
til å utbryte at koptere «er laget av
et annet materiale».
Naseem Faheem stod vakt ved
St Markus katedralen i Alexandria, og var en av de første som ble
drept i angrepet. Da selvmordsbomberen ble hindret i å gå inn i
kirken, sprengte han seg utenfor
katedralen. Enken fortalte Egypts
OMTV at hun ikke er sint på selvmordsbomberen. Hun har tilgitt
ham og ber om at Gud også vil
tilgi ham.
«Jeg er ikke sint på den som
gjorde dette,» sa hun, med barna
ved sin side. «Mitt budskap til

ham er: 'Må Gud tilgi deg. Vi tilgir
deg også. Tro meg, vi tilgir deg. Jeg
er stolt av mannen min! Han er på
et godt sted nå; han er i himmelen.
Jeg ønsker at jeg hadde vært der
ved siden av ham'.»
Opptaket som ble tekstet og
spredt av Bibelselskapet, har gjort
sterkt inntrykk. Det viser hvordan fjernsynsverten Amr Adeeb

sitter målløs i rundt 10 sekund etter å ha sett intervjuet med enken.
Så sier han til slutt: «Kopterne
i Egypt er gjort av stål! Hvis det
hadde vært min far, kunne jeg
aldri ha sagt dette. Disse menneskene har så mye tilgivelse. Dette
er deres tro og religiøse overbevisning! Disse menneskene er laget
av et annet materiale.»

«Disse menneskene har så mye tilgivelse. Dette er deres
tro og religiøse overbevisning! Disse menneskene er laget
av et annet materiale.»

- Egyptisk reporter om
koptiske kristne.

TYRKIA: Urolig farvann fremover for de kristne?
«I nesten et århundre har Tyrkias
politiske historie i stor grad vært
preget av et sekulært styre over
et folk som hovedsaklig er muslimsk. Modellen med å balansere
guddommelig tro og verdslig
styre kan imidlertid snart være
over.»
Denne uttalelsen kommer fra
en artikkel i Christian Science
Monitor (CSM) om det politiske
sceneskiftet i Tyrkia. Artikkelen
ble utgitt 18. april, to dager etter
at det ble holdt folkeavstemning
for å godkjenne 18 foreslåtte endringer i den tyrkiske grunnloven.
«Det tyrkiske folk godkjente
med knapp margin en plan om
å gi semi-autoritær makt til et
presidentembete, kontrollert
av mannen som grunnla det sty

rende islamistpartiet,» fortsetter
artikkelen.
Ifølge Rolf Zeegers, forfølgelsesanalytiker i World Watch
Research, er endringen virkelig
bekymringsfull:
«Tyrkiske stemmeberettigede
har ikke lenger noen midler for
kontroll. Den 16. april ga de landet over til president Erdogan. De
godkjente endringene av grunnloven forventes å holde ham i
embetet til 2029, og gi ham sterk
makt over lover og domstoler,»
forklarer Zeegers.
«Kombinasjonen av en diktatorisk styreform med en pro-islamsk holdning og Tyrkias gjennomtrengende nasjonalisme, er
ikke gunstig for religiøse minoriteter.»

ETIOPIA: Staten vurderer å begrense kristen aktivitet
INDONESIA: Ikke lenger et tolerant muslimsk land
19. april i år var det valg av guvernør for Jakarta. Den kristne kandidaten, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) ble klart slått med 42 %
mot 58 % av stemmene.
En lederartikkel i Jakarta Post
24. april 2017 beskrev valgkampanjen som «den skitneste, mest
polariserende og mest splittende
landet noen gang har sett.»
Blasfemianklagene mot Ahok,
som kostet ham gjenvalg, ble offisielt nedgradert bare en dag etter
hans politiske nederlag.
12
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«Resultatet av den 'skitneste'
kampanjen noensinne har sannsynligvis vidtrekkende konsekvenser», sier Thomas Muller,
forfølgelsesanalytiker ved World
Watch Research. «Valget kan få
konsekvenser både for det nasjonale valget i 2019, og for utsiktene
til gjenvalg av president Jokowi»
«Politikere og partier i Indonesia har en lang historie med
skiftende allianser, og Jokowis
koalisjon kan nå bli svakere. En
alternativ allianse mellom poli-

tiske grupper som i større grad
vektlegger islam, kan oppstå.»
To ting er klart, ifølge Thomas
Muller:
«Fra nå av vil ingen medlemmer av en religiøs eller etnisk minoritet ha mulighet til å inneha et
nasjonalt viktig politisk embete.
Vi kan forvente at det islamske
kortet for fremtiden blir benyttet
for å vinne stemmer, slik det skjer
i de fleste andre muslimske land
rundt i verden. Indonesia har nå
mistet sin uskyld i så henseende.»

Etiopias nordlige delstat Tigray
vurderer å innføre en ny lov som
vil begrense kristne aktiviteter til
det som skjer innenfor offisielle
kirkers områder. Dette vil kriminalisere aktivitetene for mindre
kirker som ikke eier sine egne
bygninger og derfor samles i vanlige hus.
Hvis loven blir vedtatt, vil
den særlig berøre kristne utenfor
den etiopisk-ortodokse kirken.
Alle kirker som ønsker å få sin
egen tomt, må bevise at de har
minst 6000 medlemmer. Dette
er et større antall enn den totale

befolkningen av ikke-ortodokse
kristne i delstaten.
Loven vil også forby kristne
i å evangelisere utenfor kirkens
eiendom.
En lignende lov ble nylig godkjent i nabodelstaten Amhara.
Sammen med Tigray er Amhara
hjem for de fleste medlemmene
av den etiopisk-ortodokse kirken.
Lokale kirkeledere frykter at andre delstater vil kopiere utspillet.
Noen påstår at Etiopia var
det første landet i verden som
aksepterte kristendommen. I århundrer bestod befolkningen av

en etiopisk–ortodoks kjerne, en
sunnimuslimsk sone i øst, og et
område for animistisk/innfødt
tro i sør og i lavlandet i vest. I løpet
av det siste tiåret har det religiøse
kartet i Etiopia endret seg betydelig. Innfødt tro har avtatt, og i de
fleste tilfeller gått over til protestantisk kristendom, som sies er
den raskest voksende religiøse
gruppen i Etiopia.
Tidligere medlemmer av den
ortodokse kirke har også blitt
protestanter, noe som har ført til
spenninger mellom de to kirkeretningene.
www.opendoors.no
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hjemmefronten

HEI,
VIL DU HA BESØK?
I løpet av et år har vi har rundt 500 treffpunkt med
menigheter, forsamlinger, husgrupper, bønnegrupper, konfirmanter og eldretreff.
Vår drøm er å nå enda lenger ut - til bredden av menigheter og forsamlinger - i
hele landet. Velkommen til å ta kontakt om dere ønsker at vi skal komme og
dele vitnesbyrdet fra våre forfulgte søstre og brødre.
De trenger at vi står sammen med dem, og vi her i vesten trenger å bli inspirert av deres fortellinger!
Ta gjerne kontakt om dere ønsker besøk fra Åpne Dører
Mail: norway@od.org / tlf: 38 11 14 00

Vi beklager feil opplysninger
på skrivekampanje:
I skrivekampanjen i mai-bladet stod det at Martina og barna
hennes kommer fra India, det stemmer ikke. De kommer
fra Nigeria. Du kan fortsatt sende en hilsen til dem. Du finner opplysninger på www.opendoors.no under Engasjer deg.
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rihilsen er til stor oppmuntring…
SkDin
…for en som sitter i fengsel, har mistet ektefellen og står alene igjen – gjerne med ansvar
for barn, som lever i frykt hver dag for å bli
angrepet på en eller annen måte. Du kan skrive
et kort med en liten oppmuntring, et bibelvers,
og at du ber for vedkommende. Se s 11 for mer
informasjon og konkret skrivekampanje denne
måneden.

På www.opndoors.no finner du flere skrivekampanjer.

«Husk på den som er i fengsel som om dere var
lenket sammen med dem, og husk på dem som blir
mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.»
Hebr. 13,3

VI BESØKER BLANT ANNET DISSE STEDENE I JUNI
Dato		Tid		Sted
6. juni
18:30
Rosseland bedehus
7. juni
19:30
Tomrefjord kristne forsamlingshus
11. juni
11:00
Askøy misjonsmenighet
20. juni
11:30
Havly, Trondheim, Indre Sjømannsmisjon
26. juni
19:00
Knarvik kyrkje

Ny nettside!
Åpne Dører har lansert ny nettside.
Gå inn på www.opendoors.no og hold
deg oppdatert på situasjonen til
forfulgte kristne og lær mer om hvordan
du kan engasjere deg.
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Ramadan - Vil du be?
Verdens muslimer feirer Ramadan fra 26. mai – 25.
juni. I løpet av denne perioden bli mange mer hengivne og oppriktige i sin søken etter Gud. Kristne rundt
om i hele verden ber for dem disse dagene. Vi ber om at
de må få et møte med Gud som far, og Jesus som frelser.
Bruk den vedlagte bønnekalenderen. Om du ønsker
utvidet bønnehefte: 30 dager i bønn for verdens muslimer, med mer informasjon, kan du finne det digitalt på
www.opendoors.no - eller bestille det norway@od.org /
tlf 38 11 14 00.
Ramadan er allerede i gang, men du får med deg de siste
tre ukene, om du tar kontakt i dag.

www.opendoors.no
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FORFULGT 2017
Fredheim Arena, Sandnes
15. – 17. september 2017
Sett av helgen og bli med på FORFULGT 2017
- en inspirerende møteplass for alle som er engasjert
for forfulgte kristne. Det blir et variert og spennende program med seminarer, internasjonale og nasjonale gjester og en egen samling for de som har
reist med Åpne Dører.
Pris:
Hele helgen koster kr. 400.- pr pers.
Dette dekker mat fredag, lunch, middag og forfriskninger lørdag.

Overnatting:
Du kan du bestille bla på disse stedene (kommer i tillegg i prisen):
Scandic Hotell Sandnes
tlf: 21 61 48 00 (Oppgi Knif for
rabattert pris)
Smart hotell, Sandnes
tlf: 415 36 500
Sandnes vandrerhjem
tlf: 51 97 30 00
Vølstadskogen hytter og camping tlf: 51 62 71 20
Kongeparken camping
tlf: 51 61 75 76

ÅpneDører

I tjeneste for forfulgte kristne

