Åpne Dører
I tjeneste for forfulgte kristne

Å være

Kristen

i muslimske
Asia

AUGUST
2017

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste kristne brødre og søstre som lever un
der 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:

sammen

• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur,
støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjo
nale 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.

Kristne i den muslimske delen av Asia er en
sammensatt gruppe. Forholdene i land som
Pakistan, Filippinene og Indonesia, er svært
forskjellige. I dette bladet vil vi gi et innblikk
i situasjonen. Fellesnevneren er at alle disse
kristne lever i muslimske majoritetssamfunn,
med de utfordringene det gir.
I Pakistan finnes ulike miljøer med kristne;
som de tradisjonelle kirkene, både den katolske
og protestantiske, og kristne med muslimsk
bakgrunn. Der er også rundt 5 millioner «unchurched» kristne som ikke kjenner Jesus. De
er født inn i kristne familier, men er analfabeter
og har ikke fått undervisning i Guds ord. De
blir forfulgt som kristne, uten å kjenne den
Gud de forfølges for. De er nederst på rangstigen, og gjenstand for press mot å konvertere til
islam. De trenger desperat bibelundervisning
og disippeltrening.
Kristne med muslimsk bakgrunn betaler en
høy pris for å si ja til Jesus. De blir gjerne utstøtt
fra sine familier og samfunn. Vi ville gjerne tro
at kirkene i området tar imot dem med åpne
armer, men det gjør de mange steder ikke.
Tradisjonelle kristne kirker har tilgang på
bibelundervisning, større grad av frihet og mer
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ressurser enn fellesskap av kristne med muslimsk bakgrunn. Frykt, manglende forståelse
og lite kunnskap har ført til at nye troende med
muslimsk bakgrunn kommer til lukkede dører.
Dette ble et tankekors for meg første gangen jeg
hørte om det.
Åpne Dører er opptatt av at alle som bekjenner Jeus navn tilhører samme kropp.
Denne grunnverdien fra Guds ord utfordrer
oss til å stå sammen med kirken i Asia og be for
dem; om styrke, om at de må forstå hverandre
og ta imot hverandre som søsken. I fellesskapet
der de deler av sine styrker og fyller ut hverandres svakheter, kan kirken vokse seg sterkere
(se s. 8-9).
I neste omgang kan det være nyttig å sette
lyset på meg selv; reserverer jeg meg fra mine
søsken på grunn av frykt og feile holdninger?
Noe av det siste Jesus ba om for oss, var:
«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem
som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må
de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik
skal også de være i oss, for at verden skal tro at du
har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har
jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett»
Joh 17.20-23

«Vær oss nådig, Herre, til deg
Kristne i Asia er under angrep
s. 4
Hva skjer når kristne redde for hverandre? s. 8
s. 11
Skriv en hilsen
s. 12
World Watch News
s. 14
Forfølgelse på timeplanen
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setter vi vårt håp! Vær vår
styrke morgen etter morgen,
vår frelse i nødens tid!»
JESA JA 33:2

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører
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KRISTEN I MUSLIMSKE ASIA

TRE FORMER FOR ISLAMSK FUNDAMENTALISME

Kristne i Asia er

•

Voldelige jihadister: Muslimer som fornekter demokrati og bruker vold for å nå sine mål

•

Ikke-voldelige rejeksjonister/fornektere: Muslimer som, åpenlyst eller i det stille, fornekter
demokratiet og andre system som ikke er basert på islamsk lov, men som ikke bruker vold for
fremme sine mål.

•

Deltakere: Muslimer som samhandler med samfunnet i sin helhet gjennom ’grasrot-aktivisme’,
samt deltakelse i det offentlige liv og den demokratiske prosessen for å nå sine mål.

Alle tre formene for islamisme er tilstede i muslimske land og regioner i Asia. Dette er en farlig
blanding som gjør at den asiatiske kirken blir stadig mer sårbar.

– en om gangen rammes enkeltpersoner
og enkeltmenigheter. Kirken i Asia lever
og overlever gjennom århundrer med
forfølgelse.

I åtte lange dager hadde snekkeren Henry*
ikke sett noe annet enn blod, voldtekt og
død. Henry ble holdt fanget sammen med
en gruppe andre kristne av Maute, en
gruppe tilknyttet IS. De samme som stod
bak invasjonen av den filippinske byen
Marawi i 2017.
Hendene hans var bundet, døren var lukket da
han overhørte kidnapperne snakke om dagens
henrettelse. Henry var den neste.
Dette er eksempel på situasjonen for kristne
i mange islamske land i Asia. En muslimsk fundamentalistisk bevegelse vil innføre streng
Sharia-lov og rense kontinentet for kristne. På
mange måter har kirken fått en dødsdom.

Metodene deres er:
• Et kirkeangrep av gangen
• En kvinne kidnappet av gangen
• Et barn misbrukt av gangen
• En martyr av gangen
Kirken har overlevd århundrer med forfølgelse.
Den må være sterk. Det er sant, men samtidig
står mange av våre brødre og søstre uten en
menighet, pastor eller disippeltrening. De mangler fellesskap, og mange er avvist av det som
burde være deres kristne familie (se s 8-9).
Hva skjer i det islamske Asia? Tre ulike
typer historier.
Fakta kan peke på historier, men aldri fortelle
dem. For å forstå hva som foregår i det islamske
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Overskriftshistorier
Overskriftshistorier er historiene som blir
fanget opp av mediene, slik som kampen om
Marawi. Det tok Maute (IS) bare dager å erobre byen, men filippinske militære trengte
måneder på å gjenerobre den. I et lite øyeblikk
var verdens øyne rettet mot den ødelagte byen.
Vi hørte om ikke-muslimer (kristne) som ble
henrettet fordi de ikke kunne sitere den muslimske bønnen. Vi så bilder av mennesker som
flyktet fra byen.
Det ble skrevet om kidnappingen av den malaysiske pastoren Raymond Koh, som fremdeles
er savnet. Nylig rapporterte The Human Right
Commission of Malaysia (Suhakam) at politiet
har stoppet etterforskningen av kidnappingen.
Dette fordi politiet har pågrepet en mistenkt og
siktet ham for ugjerningen. En svært skuffende
utvikling siden kameraovervåkingsbilder viser
at det tydelig var en gruppe godt trente menn
som kidnappet pastoren.
Like før jul angrep en selvmordsbomber en
kirke i Quetta, Pakistan, og mer enn 10 mennesker er rapportert døde.

fortsette å be for dem og familiene deres,» sier
en venn av familien.
Under angrepet på kirken i Quetta ble en
av ALIVE’s (Åpne Dørers partner i Pakistan)
ledere oppringt av en medarbeider som ikke
kunne komme seg inn i byen. «Jeg er fremdeles
utenfor Quetta,» sa den unge mannen. «Jeg er
på vei hjem fordi broren min skal gifte seg. Jeg
hadde planlagt å være sammen med fetteren
min. Nå er han død! Jeg sov på bussen da mobilen begynte å vibrere av alle meldingene som
tikket inn. Fetteren min er død! Jeg føler meg
så alene på bussen. Det er ingen som kan holde
rundt meg.»
Bare en dag før angrepet hadde ALIVE
opplæring i traumebehandling. Ofre fra angrepet i Peshawar i 2013 delte sine erfaringer
med kristne fra andre deler av landet. Noen
av deltakerne var tilstede i kirken i Quetta dagen etterpå. «Ofrene fra angrepet i Peshawar
delte om den kraften som er i bønn, og hvordan angrepet hadde påvirket troen deres. Gud
forberedte oss, men vi visste ikke at vi skulle få
bruk for det vi lærte så kort tid etter.»
Bak forhenget finnes alltid mer smerte og
tragedie enn noe menneske kan bære, men der
gjør også Gud mye mer enn vi kan forstå, uten
å selv være i det.

«Bak forhenget»-historier
Mye skjer bak forhenget. Vårt team ble værende for å hjelpe de kristne i Marawi. Under et
nylig besøk møtte vi flyktninger som fikk hjelp
under angrepet. En kvinne forteller: «Jeg vet at
Jesus er virkelig fordi noen så meg under krigen. Da jeg flyktet fra hjemmet mitt hadde jeg
ingenting, men dere gav meg det jeg trengte for
å overleve.»
Raymond Koh er ikke den eneste kristne
som har blitt kidnappet i Malaysia. Pastor
Joshua Hilmy ble kidnappet sammen med
sin kone i desember 2016. Ingen har hørt fra
dem siden. «Vi tror de fortsatt er i live. Vi må

Hverdagshistorier
De fleste historiene får vi aldri høre. Der kristne,
her representert av Rehanullah, lever under et
enormt press, i et land vi ikke kan nevne, i fare
for at forfølgelsen skal øke. De fleste muslimer i
hans samfunn later som det ikke finnes mennesker som Rehanullah; det finnes ingen frafalne
som har forrådt islam, konvertert og blitt hemmelige kristne.
«De sier vi ikke finnes,» forteller Rehanullah.
Stemmen hans kan nesten ikke høres. «Men
jeg kan fortelle deg: Vi er kristne. Vi må kanskje
leve i skjul, men i oss bærer vi et bankende hjerte
for Jesus.» Han leder en smågruppe med troende

Asia må vi se på tre ulike former for historier:
overskriftshistorier, «bak forhenget»-historier
og hverdagshistorier.

I neste øyeblikk skjer det – fly, bomber, kaos.
og ønsker å evangelisere selv om han må være ekstremt forsiktig. «Jeg kom tilbake til landet mitt for å Dette er deres eneste sjanse. Fangene skyver
opp døren. Henry og de andre stormer forbi
tjene, og jeg vil dø i tjeneste her.»
Rehanullah vet i det minste hvorfor han kidnapperne. Skudd. Kropper faller. Henry
blir forfulgt. Pakistanske kristne Shahzad vet springer for livet.
Endelig er de langt
at han ikke er muslim. Det
nok vekke. Med steiner alt han kan om sin egen
er kutter de av tauene
kristne identitet. Han bor i
rundt håndleddene. De
en landsby med 300 andre
hopper i elven, og skjuler
kristne. Han har ingen bibel
seg der til de blir funnet
og kan ikke lese. Han har
av militæret.
aldri tatt del i et kristent
Mens Henry gjenmøte. Pastoren hans bor 20
forteller historien faller
mil unna. Når han kommer
han ofte i egne tanker.
på besøk ber han en bønn,
Likevel vil han fortelle,
men forkynner ikke Guds
fordi han er så utrolig
ord. Når noen spør hva
takknemlig for friheten,
‘frelse’ betyr, har Shahzad
og for den hjelpen han
ikke noe svar.
fikk da han kom seg ut
Som så mange andre
av fangenskapet. Han er
kristne lever Shahzad i Befridd fra IS. Henry * ble tatt til fange av IS, likegjenforent med familien
stor fattigdom. Muslimene vel sier han: «Herren forlot meg aldri. Mennesker
sin.
tilbyr slike som Shahzad kan tvile på det jeg forteller, men Gud vet hva jeg
Akkurat nå får han
håp; han kan bli muslim og har vært gjennom. Han var hos meg hele tiden.»
husly, men så fort som
dermed motta penger, hus
mulig vil han reise hjem
og jobb. Men Shahzad vet
og fortsette arbeidet som
at han ikke er en muslim.
snekker. Gjennom våre
Tragedien er at han ikke vet
støttespillere har vi fått
HVEM han tilhører.
mulighet til å gi ham et
nytt sett med verktøy og
Hva med Henry?
hjelp til en ny start for
Henry sitter på sine knær
ham og familien.
og ber. Han er forberedt på
I fangenskap var
å dø. Han ser bort på skyHenry, snekkeren fra
vedøren. Den er stengt. Eller
Marawi, så godt som
er den det? En annen tenkdømt til døden. Nå lever
er på det samme og skyver
han i frihet. Og han vet
døren opp et par centimeter.
at han har kristne søstre
Bevæpnede terrorister står
og brødre som bryr seg.
rett utenfor. Hvis de åpner Gjenforent. Henry* sammen med sin familie.
døren mer, vil den lage lyd,
og de vil bli avslørt.

*Navnene er endret av sikkerhetsgrunner
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KRISTEN I MUSLIMSKE ASIA

Hva skjer når kristne er

KRISTNE - FØDT INN
I KRISTNE FAMILIER

KRISTNE - MED
MUSLIMSK BAKGRUNN

Frihet til å tro
på Jesus

Ikke tillatt å tro på Jesus.
Utfordrende eller ulovlig å
offisielt bytte religion

Flere bibler i
ulike utgaver

Vanligvis bare en bibel,
om de har i det hele tatt

Kirkebygg der de kan
samles til gudstjeneste
Barna kan
oppdras og
fostres i den
kristne tro

Møtes til gudstjeneste i
det skjulte, gjerne i hjemmene
Barna blir fortsatt ofte oppdratt
som muslimer. Det er alltid en
bekymring om hvorvidt de en dag
vil bestemme seg for å følge Jesus

- Tillit bygges gjennom ungdomsleirer
«Jeg stoler ikke på muslimer som sier at de
tror på Jesus. Det er en felle.» Den indonesiske tenåringen Yonatan* sier høyt det
mange kristne tenker.
Lenge levde muslimer og kristne i relativt fredelig sameksistens i store deler av Sørøst-Asia.
De siste tjue til tretti årene har dessverre situasjonen endret seg. Vold, økende diskriminering av kristne og islamsk terror har vært med
å påvirke holdningene til kristne i Indonesia.
Yonatan har rett. Alle muslimer kan være en
kilde til forfølgelse. Dette har ført til at «åpne
kirker» ofte ikke er åpne for tidligere muslimer
som nå har valgt å følge Jesus. Hva er problemet? De trenger hverandre for å overleve!
En undersøkelse gjort av Åpne Dører viser
at svært mange kristne med tradisjonell kristen bakgrunn (CBB – christian background
believer) ikke kjenner kristne med muslimsk
bakgrunn (MBB – muslim background beliver).
Kirkeledere forteller at mange av de religiøse
konfliktene mellom kristne og muslimer de
siste årene er med på å skape frykt og mistillit. Det fører til at CBBere hverken tar kontakt
med MBB husmenigheter, eller evangeliserer

blant muslimer. En annen grunn er frykten
for forfølgelse. Disse kirkene har valgt taushet og likegyldighet i møte med den forfølgelsen
MMBere møter, i frykt for deres forfølgere; den
muslimske majoriteten i Indonesia.
Søken etter enhet
Mindre enn 24 timer før han døde på korset ba
Jesus sine disipler om å elske hverandre. Han
sa: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine
disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»
(John 13:35) Og i sin siste bønn ba han inderlig
til Gud om enhet blant disiplene, «for at verden
skal tro at du har sendt meg» (John 17:21)
Enhet var viktig for Jesus. I Indonesia ser
vi hva som skjer når kirken ikke står samlet.
Den institusjonelle kirken har alt en kirke kan
trenge: frihet, bygninger, teologisk utdanning
og økonomiske ressurser. MBBere har ikke noe
av dette, men de har en iver og brann etter å nå
muslimer med evangeliet.
Brobygging
Et av våre initiativ er å arrangere leirer for ungdommer fra begge disse gruppene. Leirene
består av aktiviteter, undervisning og alvorlige,

viktige diskusjoner. Ungdommene blir spurte
om de er villige til å dele tanker de har om den
andre gruppen.
«Jeg liker ikke de andre, fordi da jeg kom
til tro ble jeg gjort narr av og beskyldt for ting
jeg ikke hadde gjort, av de kristne», fortalte en
kristen gutt med muslimsk bakgrunn.
«Vi tenker ofte at de ikke er åndelig modne
siden de ikke har vokst opp i kristne familier»
sier en annen gutt. «Vi kan så mye mer om
Bibelen og derfor holder vi avstand til dem.»
Lederne fortsatte med å forklare konteksten, utfordringene og perspektivene til begge
gruppene. I etterkant sier Yonotan: «Nå vet jeg
hva det vil si å være en kristen med muslimsk
bakgrunn. Dette har åpnet øynene mine og
forandret hvordan jeg kommer til å forstå dem
i fremtiden»
Det blir også arrangert møter mellom
bibelskolestudenter og MBBere. De fleste
studentene kommer fra områder der tradisjonelt kristne er majoriteten og kjenner lite til
MBB-kirker.
Et slikt møte mellom bibelskolestudenter og MBBere hadde stor innvirkning på
Sophia*. Hun fikk en tanke om å sette opp et

oppfølgingsmøte, og delte visjonen sin med en
lærer på bibelskolen. De organiserte et nytt
møte på eget initiativ der CBBere og MBBere
kunne ha en dialog på tvers av fellesskapene.
Etter samlingen fortalte Sophia: «Møtet gikk
bra. Begge gruppene fikk utvidet perspektivene
sine og begynte å elske og ta vare på hverandre
som brødre og søstre»
Bønnesvar
Disse møtene er svar på våre bønner. I mange
år har Åpne Dørers partnere bedt for muslimske land, som Indonesia. Vi ber alltid Gud
om flere arbeidere.
Sophias initiativ resulterte i at flere bestemte seg for å bli involvert i misjon blant muslimer. Åpne Dører benytter anledningen til å distribuere kristent materiell for å hjelpe og støtte
gruppen i møte med deres nye misjonsmark.

*Navnene er endret av sikkerhetsgrunner
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Hvordan hjelpe
kirken i Asia?

Skriv til pastorer
i Colombia

Ved Guds nåde og gjennom støtte fra
kristne søsken over hele verden kan vi
utgjøre en stor forskjell i mange menneskers liv.

DETTE KAN DU VÆRE MED PÅ:
•

Forberede kristne til å møte forfølgelse,
gjennom blant annet «Stå sterke i
stormen»-seminar.

•

Utruste og undervise troende med
fokus på troende med muslimsk bakgrunn, og hvordan forstå islam.

•

Tilrettelegge samlinger for å fremme
enhet mellom ulike menigheter.

•

Skaffe bibler og annen kristen litteratur.

•

Bidra til ulike samfunnsutviklende
prosjekt gjennom sosioøkonomisk
utvikling, blant annet mikrolån, utdannelse og arbeidstrening.

•

Gi rettshjelp, traumehjelp og annen
støtte til offer for forfølgelse.

Etter fire år med dialog bak lukkede dører
ble en kontroversiell fredsavtale signert.
Mange er usikre på hvorvidt avtalen blir
fulgt opp i praksis. Kokaindyrkingen stiger
i regionene, kamper mot hæren fortsetter
og forfølgelse av kristne øker. Det er vanskelig å få fram hele sannheten i dette komplekse bildet.
På landsbygden i Colombia opplever pastorer
og kristne ledere en ny form for forfølgelse.
Gjerningsmennene er ukjente. Bøndene i området kjenner dem likevel igjen fra tidligere, selv

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV EN HILSEN
• Be før du begynner
• Postkort eller barnetegninger er best
• Skriv tydelig, med enkelt språk (helst
på engelsk).

VIP :
ÅPNE D ØREPRS/5
06999
KONTON
3060 07 700R0: 0
BLI FAST GIV R
:
norway@od.oErg
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om de nå går under et annet navn, med andre
uniformer. De frykter at disse voldsmennene
har større makt fordi de nå har et juridisk
politisk parti i ryggen.
Denne oppmuntringskampanjen er for
pastorer og menighetene deres i regionene
Guaviare, Tibu, El Tarra, Tumaco og Arauca.
Etter fredsavtalen har disse områdene opplevd
en voldsøkning. Dette på grunn av FARCs tilbaketrekking, framveksten av ulovlige væpnede
grupper og at dialogen med ELN-geriljaen tok
slutt.

• Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort,
men ta gjerne med ett eller to bibelvers.
• Vis følsomhet. Vennligst ikke dvel ved
mottakerens situasjon eller skriv om
velsignelsene i livet ditt.

• Ikke kritiser landets religion eller religi- • Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket
øse ekstremisme, regjeringen, lovland du bor i, men ikke hele adressen.
systemet eller de politiske lederne.
• Ikke legg ved penger i brevene.
SEND HILSENEN TIL ÅPNE DØRER NORGE, TANGEN 11, 4608 KRISTIANSAND

Vi sørger for å sende den til rett sted.

Tlf.: 38 11 14 00, E-mail: norway@od.org
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WORLD WATCH NYHETER

World Watch Nyheter
Den savnede malaysiske pastoren Kohs kone skriver til statsministeren
Ektefellene til den kidnappede pastoren Raymond Koh
og aktivisten Amri Che Mat
har skrevet et åpent brev til
landets statsminister. De spør
om umiddelbar og upartisk etterforskning av ektemennenes
forsvinning.
I brevet til statsminister
Mahathir Mohamad spør de
om «beskyttelse for varslere
som eventuelt står frem med
informasjon om ektemennenes kidnapping.» Dette skjer
på bakgrunn av at en sersjant,

som tidligere skal ha vært vil- det ut til at offiserer som har
lig til å vitne i saken, plutselig ansvar for etterforskningen,
kan ha forbindelse
trekker seg.
«Hjelp oss å med kidnappingen.»
Sersjanten skal
«Hjelp oss å finne
ha fortalt Che Mat’s finne ut hva som
skjedde med
ut hva som skjedde
kone at høytstående
ektemennene
med ektemennene
politimenn
både
våre!»
våre. Hvem tok dem
hadde kjennskap til
og hvor er de nå? Vi
og godkjente kidvil ha dem tilbake. Vi ber om
nappingen av ektemannen.
I brevet skriver de: «Vi har rettferdighet. Vi ber om sannikke sett noen innsats fra reg- het,» legger de til.
jeringens side for å sikre en
uavhengig etterforskning av
kidnappingen. Tvert imot ser

Rapport: Latin-amerikanske stater svikter kristne ved å overse
kriminelle handlinger mot dem
Det er kommet en ny rapport
som ser på organisert kriminalitet og korrupsjon i Latin
Amerika. Den fremhever regjeringenes svikt i å beskytte
aktive kristne mot vold. Latinamerikanske regjeringer viser
manglende evner og i noen tilfeller også uvilje mot å stoppe
organisert kriminalitet. Dette
oppmuntrer til en «kriminell
frihet» som «gjør bestemte
sektorer i samfunnet til enkle
mål for kontinuerlig gjenstand
for vold.» Dette er tilfelle for
medlemmer av ’aktive kirker’,
skriver rapporten.
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Rapporten
fokuserer
Mexico og Colombia som
ligger på 39. og 49. plass på
World Watch List 2018 (Åpne
Dørers forfølgelsesliste).
Ettersom majoriteten i
Mexico og Colombia vil identifisere seg som kristne, understreker en forsker fra Åpne
Dører følgende: «Det er viktig
å ikke se for mye på merkelappen ’kristen’, men på hvordan
deres tro kommer til uttrykk.
Når kristne engasjerer seg
i sosialt arbeid, som for eksempel å starte et rehabiliteringssenter eller organisere

ungdomsarbeid, er det en direkte trussel mot kriminelle
miljøer. Dette fordi det påvirker deres marked og rekrutteringsgrunnlag, som i stor grad
er unge mennesker. Når mennesker får en levende tro på
Jesus, holder de avstand til det
kriminelle miljøet.»
I følge rapporten ignorerer
latin-amerikanske regjeringer
religionsfriheten. De behandler aktive kristne som annenrangs borgere når det gjelder
rettssikkerhet og de blir ikke
beskyttet
mot
kriminelle
handlinger.

Muslimer og kristne står sammen for å restaurere kirke i Irak
20 mil sør for Bagdad ligger ankom det nyåpnede stedet.
restene av Kokeh – kirken fra Som avslutning ble turfølget
det første århundre. Den til- invitert på middag til en lokal
muslimsk
leder.
hørte østkirkens
«...ødeleggelsene Under
måltidet
patriark i flere
århundrer,
og fra noen terrorister begynte de å samble
gjenoppdag- ikke bør tilskrives et tale om restaurehelt samfunn.»
ringen av kirken,
et i 1929. De siste
og de ble enige
20 årene har stom å sammen
edet vært stengt
av sikkerhetsmessige årsak- søke regjeringen om støtte til
er, men i dag er det åpent for dette.
Presten i St. George’s
besøkende.
En gruppe kristne fra Chaldean Church sier at saBagdad var de første som marbeidet forener muslimer

og kristne, etter at de har vært
splittet av grusomheter og
vold fra IS de siste årene.
Sheikh al-Jubouri forteller
at besøket er et tegn på at området er trygt igjen. Han uttaler at ødeleggelsene fra noen
terrorister ikke bør tilskrives
et helt samfunn eller en religion. Samarbeidet om rekonstruksjonen av kirken viser et
nytt utgangspunkt der kristne
og muslimer kan oppnå et felles mål.

Nigeriansk pastor får drapstrusler av sikkerhetstjenesten, etter at en
muslimsk kvinne ble kristen
henne til pastor Datim,
ble arrestert og torturert tidligere i år. De ble
løslatt etter ti dager, og
i etterkant av dette skal
Datim ha mottatt flere
drapstrusler fra sikkerhetstjenesten. Han
forteller: «Da trusselen
Simput Dafup, 33, og Nabila Umar Sanda, 19, ble
mot
mitt eget og fambegge arrestert (World Watch Monitor)
iliens liv ble for stor,
Den
nigeriansk
pastoren måtte vi evakuere. Nå står
Jeremiah Datim skal ha spilt huset tomt og vi har søkt tilen sentral rolle i konverterin- flukt hos venner.»
Pastoren forteller videre
gen til Nabila, en ung muslimsk kvinne. Hun og Simput at Nabila ble tatt ut av uniDafup,
som
introduserte versitetet og holdt under nøye

oppsyn av foreldrene. 24. mars
flyktet hun og er fremdeles
savnet. Nabila skal senere ha
lagt ut en melding på Facebook
der hun skriver at hun ble kristen av fri vilje etter «et møte
med Jesus» og at «ingen tvang
henne til å konvertere». «Vi er
nå på flukt på grunn av vår tro
på Jesus. Vær med å be for oss»,
skriver hun
Pastor Datim sier at han
er berøvet sin frihet. Han kan
ikke lenger være sammen med
familien sin, som nå bor på et
annet sted.

Åpne Dører Norge
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HJEMMEFRONTEN

MØTEKALENDER AUGUST:

Forfølgelse på
timeplanen

- EN INTERNASJONAL BØNNEBØLGE FOR FORFULGTE KRISTNE

Ungdommer kan
Rektor på Bildøy Bibelskole,
Gunnar Ferstad

Fra høsten 2018 vil Bildøy bibelskole å ha
et eget fag med tema: Den forfulgte kirke.

lidende kirke og studentene på Bildøy. Dette er
noe alle studentene får del i.
Den forfulgte kirke er i første rekke et fag
som en fordyper seg i på Disippelklassen. Denne
klassen gjennomførte våren 2018 en linjetur til
Egypt i samarbeid med Åpne Dører, og møtte
der representanter for den forfulgte kirke på
nært hold. -For noen av studentene våre var
dette virkelig et av de store høydepunktene i
skoleåret. Det gjorde inntrykk som har ført til
et sterkere engasjement for lidende trossøsken.
Jeg tror det vil følge dem som livsforvandlende
øyeblikk og møtepunkt for resten av livet, sier
Ferstad.
For kommende skoleår planlegges en
lignende linjetur, også den i samarbeid med
Åpne Dører.

Valget om å sette fokus på dette henger sammen med et ønske om styrke både innsikt og
kontakt med den lidende kirke.
- Vi tror impulsene fra den lidende kirke er
viktige i vår vestlige kultur, og erfarer at den
har noe betydelig å lære oss om det å bekjenne
troen selv om det koster, sier rektor Gunnar
Ferstad.
I Formålet står: «Faget Den forfulgte kirke
er både et kunnskaps- og holdningsskapende
fag. Målet er at studenten skal bli kjent både
med hva Bibelen sier om forfølgelse for Kristi
skyld, og hva som er realitetene i kristendomsforfølgelse i dag. Gjennom faget vil studenten
forstå mer av kristendommens plass både i
Norge og i land der andre livssyn og ideologier Besøk gjennom flere år har styrket
dominerer. Videre tar faget sikte på å utfordre relasjonen
og motivere den enkelte til engasjement for den - Gjennom flere år har vi hatt besøk av blant annet Stig Magne Heitmann og Øyvind Benestad,
forfulgte kirke».
der studentene har fått sett, hørt og lært om
Møte med kristne som betaler en høy pris den lidende kirke på en troverdig og engasjert
måte. Dette har trolig vært med på å styrke tanfor sin tro
Gunnar Ferstad har selv reist på studietur med ken om å realisere et eget fag på Disippellinjen.
Åpne Dører for noen år tilbake og opplevde det Siste året har vi samarbeidet mest med Ole
Petter Livden. Han har vært til stede på skoberikende.
- Møtet med enkeltkristne, menigheter og len ved flere anledninger, og gjennom sin relasledere gjorde noe med meg personlig. Troen og jonelle stil har båndene mellom skolen og Åpne
prisen som betales for å følge Jesus kom nært Dører blitt ytterligere styrket.
-Fra høsten av starter 70 studenter på et år
på og skapte både fornyet hjerte for de forfulhos oss som vil gi et viktig fundament å bygge
gte og gav troen nye perspektiver.
Skolen har over flere år hatt et samarbeid livet på. Dersom noen skulle ønske å kombinere
med Åpne Dører. Gjennom seminar har stu- et bibelskoleår med fordypning i Den forfulgte
dentene kommet tett på deler av den lidende kirke, er det fortsatt mulig å søke for skoleåret
kirke. Senest i februar i år og mai 2017 var 2018/19, avslutter Gunnar Farstad
der møtepunkt mellom representanter for den
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FORANDRE VERDEN

16/8

19:30

Ljosheim Sola

19/8

11:00

Riska misjonshus

25/8
12:00 Formiddagstreff
		Spjelkavik bedehus
26/8

11:00

Vestnes misjonsforsamling

26/8

11:00

Betania Øyfjell.

26/8

11:00

Reme Bedehus

26/8

11:00

Ålgård bedehus

26/8

11:00

Florvåg bedehus

30/8
19:00 pensjonisttreff
		Lyngdal Rådhus
Vår database er oppdatert etter nye regler,
se www.opendoor.no/om-aapne-doerer

Fokus: EGYPT

21. - 23. september

FAKKELTOG 2018

Med Shockwave vil vi utløse en

BØLGE AV BØNN,

for å styrke de som forfølges
for sin tro.

Blir DERE med?

Barn og unge i den forfulgte kirken
VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN
ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO

SHOCKWAVE
ER FLEKSIBELT
En time, en kveld, en
natt eller mer.
Vi tilbyr et fullt opplegg

Se www.opendoors.no

Sett av en søndag eller et møte i november
Ressurser på opendoors.no blir tilgjengelig
OM ØNSKELIG, KOMMER VI GJERNE PÅ BESØK

Eller ta kontak på norway@od.org

Åpne Dører Norge
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Forfulg

Salem, Bergen 14. - 16. sept 2018

SETT AV HELGEN!
En inspirerende møteplass
for alle som er engasjert for
forfulgte kristne.
Variert og spennende
program med seminarer,
internasjonale og nasjonale
gjester. Bønn og lovsang

For mer informasjon:
www.opendoors.no
eller tlf. 38 11 14 00
Påmelding på

checkin.no

FR A
GJE ST
SI A
E S T-A
V
R
Ø
S

Årets konferanse setter fokus på Sørvest-Asia.
Vi har gleden av å presentere vår hovedgjest:
«Lydia»* er en av Sørvest-Asias modige kristne ledere.
Hun underviser, veileder og ber. Troende som har
erfart brutaliteten av forfølgelse og diskriminering på
kroppen står sentralt i hennes tjeneste.

PROGRAM
Jan Honingdal

m/team leder lovsangen

Han har skrevet rundt 200 sanger
En av dem, «Majestet, konge i
evighet» synges blant annet i
undergrunnsmenighetene i Kina.

Fredag: 19.30 Kveldsmøte
Lørdag: Program gjennom hele dagen
19.30 Kveldsmøte
Søndag: 11.00 Gudstjeneste

