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Som dine dager er, skal din
styrke være.
Ingen er som Jesjuruns Gud.
Han rir fram over himmelen
for å komme deg til hjelp,
rir på skyene i sin velde.

SOM DIN DAG ER

SKAL DIN STYRKE VÆRE

5. mos 33.25-26

Disse gode ordene ble gitt av Moses til en
av Israels 12 stammer da Moses var blitt en
gammel mann. Han hadde hatt et langt og
innholdsrikt liv med høye topper og dype
daler.
Som ung mann ble han truet på livet av Farao
etter at han hadde tatt livet av en slavedriver. Senere måtte han klare seg i årevis i ødemarken, samtidig som det virket som det kallet
han kjente på var umulig å se oppfylt. Gud
snudde livssituasjonen hans og han fikk i oppgave å lede israelsfolket fra slaveriet til det lovede land, men på reisen vendte folket seg både
mot Gud og mot ham.
Gammel og rynkete og med en prøvet tro,
profeterte Moses disse ordene til en ny generasjon som stod klare til å forlate ødemarken og
gå inn i et nytt land fylt med ukjente farer og
muligheter.
Han visste at troen på Gud kunne holde

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
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 litteratur, 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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gjennom alt. Gud ville vise seg trofast og større
enn hindringene som lå foran denne nye generasjonen. Hans egen erfaring hadde vært at når
hindringene kom, så grep Gud inn. Når de stod
foran Rødehavet og alt virket stengt, så åpnet
Gud en vei.
I dette bladet forteller vi om økt forfølgelse
av kristne, mange steder. I de to mest folkerike
landene i verden har forfølgelsen steget dramatisk, men antall kristne har også vokst i en grad
vi ikke har sett før. En av mine venner i India
forteller at de har etablert 110 menigheter de
siste 9 månedene. De opplever det Moses profeterte: «Som din dag er skal din styrke være».
Heldigvis gjelder dette løftet ikke bare for forfulgte kristne under fjerne himmelstrøk. Vår
Gud er den samme her, for deg og meg. Guds
nåde er nok for deg i dag. Ikke bekymre deg for
morgendagen. Da vil du også oppleve at Hans
nåde rekker. Gud er trofast!

Som dine dager er, skal din
styrke være.
Ingen er som Jesjuruns Gud.
Han rir fram over himmelen
for å komme deg til hjelp,
rir på skyene i sin velde.
5. mos 33.25-26
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DYPERE OG BREDERE
Se for deg en innsjø. De siste årene har den vokst utover sine bredder, og
slukt stadig større områder. Sakte, men sikkert. Samtidig har den blitt
dypere. Noen steder på vannet raser stormens bølger, andre steder ligger
overflaten stille. Dette kan være et bilde som illustrerer utviklingen av
forfølgelsessituasjonen for verdens kristne de siste årene.

Tallene fra World Watch List (WWL) viser at
forfølgelse av kristne har økt hvert år fra 2006,
med en betydelig eskalering fra 2012. Den digitale utviklingen har gjort global kommunikasjon enklere, men også ført til at flere myndigheter har innført strengere overvåking av
sine borgere.
For bare fem år siden var Nord-Korea det
eneste landet i kategorien «ekstremt høyt» nivå
av forfølgelse. Nå kommer 11 land under denne
kategorien. Det mest autoritære og undertrykkende regimet i verden har holdt plassen øverst
på listen 18 år på rad. Nord-Korea er landet der
troen på noe annet enn «den store lederen» er

forbudt ved lov, og alle tegn på annen praksis
slås hardt ned på.
Dette året har flere land enn noen gang tidligere fått høyere skåre, til tross for at økningen av poeng innenfor «vold»-kategorien er
ubetydelig. Dette viser at økningen i forfølgelse
først og fremst gjør seg gjeldende innenfor
«press»-kategorien. Den måler strukturelle,
rettslige og sosiale restriksjoner, som erfares
som diskriminering og fiendtlighet. «Vold»kategorien måler blant annet angrep på mennesker og eiendommer, som i mange tilfeller ender
i død og ødeleggelse.

1. AUTORITÆRE STATER FESTER GREPET
En global trend er at flere stater utvikler seg i autoritær retning. Økende tilgang på digital
teknologi brukes av myndigheter til overvåkning og kontroll av egne borgere, blant annet
ved systemer for ansiktsgjenkjennelse og elektronisk sporing.
Kina
Dette ser vi tydelig i Kina, som har steget fra
43 til 27 på listen. Strengere reguleringer av
religionsutøvelse trådte i kraft 1. februar 2018.
Blant annet forbyr loven barn og ungdom å
delta på religiøs undervisning. Flere barnehager og søndagsskoler er stengt, sommerleirer er
forbudt og kirker blir pålagt å plassere skilt ved
inngangen om at ingen under 18 år har adgang.
I mars 2018 ble begrensningen i antall regjeringsperioder for presidenten i Kina fjernet,
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noe som medfører at president Xi Jinping nå
har mulighet til å regjere på ubestemt tid. Han
er den første siden Mao med en slik makt.
Myndighetene la også fram en femårsplan med
«prinsipper for å fremme kinesisk kristendom i
Kina» (2018-2022). Et offentlig dokument sier
at «aktiv veiledning skal gis for å påse at religioner tilpasses det sosialistiske samfunnet og tjener
kommunistpartiet». Kinifisering av religioner
gjøres for å skape stabilitet, dette ser vi også
i fremgangsmåten til andre autoritære stater,
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som Vietnam og Laos. President Xi bruker provins. Pastorer og religiøse lærere kan bes
religion som ett av mange midler for å bygge om å rapportere jevnlig til sin lokale politistaet kinesisk-sosialistisk samfunn fritt for ikke- sjon. Flere har blitt arrestert og forhørt og ilagt
bøter. I flere tilfeller har kirker blitt revet.
kinesiske trosretninger.
Nylig ble det forbudt med
Noen kirker har blitt pålagt
«aktiv veiledning
nettsalg av bibler, de skal kun
å heise det kinesiske flagget
selges gjennom statlig godhøyere enn korset, og synge
skal gis for å påse
kjente
menighetsbutikker.
nasjonalsangen
før
gudsUregistrerte
husmenigheter
tjenesten. Et mindre antall
at religioner tilpasfortsetter likevel å selge gjenromersk-katolske kirker har
ses det sosialistiske nom egne kanaler.
blitt beordret til å bytte ut bilI løpet av 2017-18 har utlende av Jesus med bilde av presisamfunnet og tjener
dinger fått pålegg om å forlate
dent Xi. Gudstjenester blir
kommunistpartiet» byer over hele landet på grunn
stadig avbrutt i flere provinsav antatt misjonsaktivitet.
er, særlig i sentral-Kina, der
over halvparten av de mange tusen kirkene er
stengt. Tre av de fem store husmenighetsnett- Vietnam
verkene oppstod her. På østkysten, i Zhejiang, Vi ser samme utviklingstrekk her som i Kina,
hvor utvendige kors på kirkebygg er blitt re- statlig autoritært styre legger press på de
vet de siste årene, reguleres nå både størrelsen, kristne.
plasseringen og fargen på kirkebygg.
Også «Tre Selv-kirkene» opplever nå al- Myanmar
vorlige konsekvenser av reguleringene. De Statlig autoritær kontroll blir kombinert med
har blant annet blitt pålagt å installere nasjonalisme i Myanmar. Landets første kaovervåkningskameraer. I september ble Zion, tolske kardinal, Charles Bo, forteller at «i løpet
Beijings største husmenighet med 1500 med- av tiår med væpnet konflikt har hæren brukt
lemmer, stengt fordi de nektet å sette opp religion som et redskap til å undertrykke etniovervåkningskameraer rettet mot forsam- ske grupper.» Over 100 000 av Karen-folket,
lingen. Huseiere presses til å stoppe utleie til der majoriteten er kristne, bor i flyktningeleirer i Thailand. Tusener er drept, og mer enn
kristne.
Lokale myndigheter avgjør registre- 120 000 er fordrevet til delstaten Kachin, der
rings-søknader og gir tillatelser til gudstje- majoriteten er kristne.
nester. Derfor varierer praksis fra provins til

2. ØKENDE ULTRANASJONALISME FØRER TIL AT
KRISTNE BLIR SETT PÅ SOM «FREMMEDE»
I et økende antall land utvikler nasjonalisme seg til å bli ultra-nasjonalisme. Her er ikke
lovlydige minoritetsgrupper bare en trussel, men det anvendes aggresjon for å presse
dem til å oppgi sin identitet eller forlate landet. Kristne kan bli angrepet av myndigheter
og lokalsamfunn blant annet fordi de blir sett på som «vestlige» og «fremmede». I noen
tilfeller er motstanden knyttet til kolonihistorien.
India
Etter at Narendra Modi kom til makten i
mai 2014 har presset mot kristne økt dramatisk. Lovverket utformes for å fremme en

ultra-nasjonalistisk agenda. I India fremmer
den BJP-ledende regjeringen i stadig større
grad en ekstremt militant hinduistisk agenda.
Det inkluderer at det å være en inder er å være
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NAPP UT

hindu. Foreløpig har åtte av 29 delstater vedtatt av forfølgelsesdynamikken.
Militante hinduer ser på veksten blant
anti-konverteringslover. Loven krever at alle
som ønsker å bytte religion må gi en måneds kristne som en trussel mot nasjonen. De siste
varsel, og må gjennomgå intervju av lokale årene har over 12 500 kristne og rundt 100
kirker blitt angrepet. Over 200 mennesker er
myndigheter.
Kristne institusjoner som skoler, sykehus, arrestert på grunn av sin tro, og mer enn ti er
barnehjem, hjelpeorganisasjoner og kirker, blir drept (mange hendelser blir ikke rapportert, så
angrepet og truet med nedleggelse på grunn av mørketallene er store).
nye eller reviderte lover.
Årlig registreres et økende antall voldsepi- Tyrkia
soder, ofte fordi politi og lokale tjenestemenn Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har
ser mellom fingrene med angrep på religiøse i lengre tid fremmet ultra-nasjonalistiske
standpunkter. Mens Andrew Brunson-saken
minoriteter, spesielt når en mobb er involvert.
skapte overskrifter, har
Radikale
hinduer
Erdogans
regjering angår til fysisk angrep på
Loven krever at alle som
klaget flere tusen tyrkiske
kirkeledere for å presse
ønsker å bytte religion må konvertitter for å være
dem ut av landsbyen. Vi
«eva n gel isk-sion ist iske
registrerer en utvikling
gi en måneds varsel, og
kristne», som prøver å under de ikke bare truer
dergrave
tyrkisk nasjonal
kirkeledere, men at de
må gjennomgå intervju av
identitet. Nasjonalistiske
også truer og voldtar delokale myndigheter
elementer i det tyrkiske
res koner og barn. Dette
samfunnet har ført til at
reflekterer
et
globalt
mønster som viser en økende grad av mål- kristne, spesielt utenfor de historiske armenske
rettede angrep på kvinner og barn, som en del og greske kirkene, må være svært forsiktige.

3. FRA MIDTØSTEN TIL AFRIKA
Den tredje trenden som gjenspeiles i årets World Watch List er økningen av radikal islamisme i land sør for Sahara. Den islamske stat (IS) og andre islamistiske militser preger
ikke lenger nyhetsbildet fra Midtøsten. Deres tap av territorier har ført til at et stort
antall krigere har spredt seg til andre land, ikke bare i regionen, men også sør for Sahara.
Deres radikale ideologi har inspirert og infiltrert flere utbruddsgrupper, som Islamic
State West Africa Province (ISWAP). Dette er en dødbringende gruppe som har sitt utspring fra Boko Haram i Nigeria. Som en del av deres strategi tas kristne kvinner og jenter
til fange.
Nord-Afrika og den arabiske halvøy
Siden 2018 har militante islamistiske grupper
fått sterkere feste i Egypt, Somalia, Libya og
Jemen på Den arabiske halvøy. Der rekrutteres
nye tilhengere og territorier utvides.
I Egypt, som har den største andelen kristne
i Midtøsten, fortsetter IS å true med utslettelse
av kristne. Andre islamistiske grupper har
bombet kirker, slik som bombeangrepet like
før jul i 2017, og to angrep på busser fulle av
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pilgrimmer på samme vei i en periode på 18
måneder. Kristne trygler om beskyttelse, men
opplever seg overhørt av myndighetene, selv
om noen av drapsmennene og angriperne blir
dømt.
I Somalia har over 200 medlemmer tilknyttet IS rekruttert krigere fra Irak og Syria,
samt eks-krigere fra somaliske al-Shabaab.
Gruppen kan operere i Somalia i mangel på et
fungerende statsapparat: «Dette gir muligheter

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

1

UKENS LAND:

3

Velg et land fra kartet hver uke,
og be for vår kristne familie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORD-KOREA
SOMALIA

4 LIBYA
5

PAKISTAN

6 SUDAN
7

ERITREA
JEMEN
9 IRAN
10 INDIA

Be om beskyttelse

8

Be om fred

11 SYRIA

94
94
91
87
87
87
86
86
85
83

2 AFGHANISTAN

82
80
79
78
77
76
74
71
71
70

12 NIGERIA
13 IRAK
14 MALDIVENE
15 SAUDI-ARABIA
16 EGYPT
17 USBEKISTAN
18 MYANMAR
19 LAOS
20 VIETNAM

21 DEN SENTRALAFRIKANSKE REP. 70

31 JORDAN

22 ALGERIE

32 NEPAL

70
69
68
67
66
65
65
65
65

23 TURKMENISTAN
24 MALI
25 MAURITANIA
26 TYRKIA
27 KINA
28 ETIOPIA
29 TADSJIKISTAN
30 INDONESIA

41

Be om styrke

41 RUSSLAND

65
64
64
63
63
63
63
62
61
61

33 BHUTAN
34 KAZAKHSTAN
35 MAROKKO
36 BRUNEI
37 TUNISIA
38 QATAR
39 MEXICO
40 KENYA

60
60
60
KUWAIT
59
OMAN
DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 58
58
SRI LANKA
58
COLOMBIA
58
BANGLADESH
PALESTINSKE OMRÅDER 57
57
ASERBAJDSJAN

42 MALAYSIA
43
44
45
46
47
48
49
50

Be om at de må få være et lys
i det mørket de har rundt seg
Be om beskyttelse for
foreldre og barn

34

Be om styrke til alle kristne
ledere i landet
Be for de som sitter i fengsel
eller arbeidsleir

37

35
22

Be om at Guds rike skal utbre
seg og Jesus bli synlig i dette
landet
Be for de som forfølger, at Gud må
arbeide med deres hjerter, og at
de må møte Jesus

25

49
4

24

«...be for dem som forfølger dere.»

6
12

11
31

16

21

Matt 5,44

Autoritære stater og religiøs
nasjonalisme i Asia

50

26

38
45
8

28

3

Nord-Korea ligger fortsatt på
toppen av WWL:

1

29
27
5

43

7

17
2

9

15

40

Kristne i Afrika, i land sør for
Sahara opplever sterkt press:

13

23

32

44

10

33
48
18

20
19

46
42

14

36
30

39

i Kina at den må • Be om beskyttelse mot islam- • Be om at de kristne må få leve
• Bestå forsterkkirken
i presset og stormene
ske angrep for kristne i Nigria
ut sin tro, i fellesskap
som kommer

•

Be om beskyttelse for de
kristne i India

om styrke og mot til kristne i
• BeButan,
Vietnam og Laos

om beskyttelse for kristne i • Be om beskyttelse for kristne
• BeSomalia
familier, og at foreldrene må få

•

dele troen med sine barn
Be om mot og styrke for kristne ledere i fengsel i Eritrea

at han må
• BebøyeforsegKimforJong-Un
Gud
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Fortsetter fra side 6:

HVORFOR ER WORLD WATCH LIST VIKTIG?
World Watch List er en rapport basert på et års undersøkelse og rapportering av forfølgelse av kristne. Listen
rangerer de 50 landene hvor det er farligst å leve ut sin tro. Men hvorfor er den så viktig?

1. Den viser oss hvor Gud arbeider

behovene de selv melder: nødhjelp, traumebehandling,
disippeltrening, mikrolån og inntektsbringende arbeid,
utdanning, barnehjem, bibler, for å nevne noe.

Åpne Dører sitt oppdrag handler ikke om å stoppe
forfølgelse av kristne. Da måtte vi i så fall be folk slutte
å snakke om Jesus. Sannheten er at der evangeliet
blir delt, der finnes også forfølgelse. Vårt oppdrag
er å styrke kirken slik at den kan fortsette å dele Jesu
budskap.

Biblene vi deler ut, er etterspurt av våre lokale partnere
for en spesifikk person, en kirke eller pastor. Det betyr at
hver bibel vi sender har en destinasjon og et formål.

World Watch List viser oss stedene der forfølgelsen
øker. Gud virker i disse landene og evangeliet blir delt.

World Watch List gir oss en oversikt, slik at vi til enhver tid
kan tilpasse oss behovet til den forfulgte kirke.

2. Den er troverdig

4. Den påvirker nordmenn og norske
kristne

I nesten 30 år har Open Doors lansert World Watch List.
WWL-teamet består av fem forfølgelsesanalytikere,
en kommunikasjonsekspert og en teamleder. Hver av
dem er eksperter på feltet og har enten mastergrad
eller doktorgrad. Forfølgelsesanalytikerne arbeider
tett med forskere og andre eksperter på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vår visjon er todelt: Vi ønsker å styrke kristne som lever
under forfølgelse, men også å mobilisere nordmenn,
kirker og menigheter i Norge til å identifisere seg med sin
globale kristne familie.

Listen er revidert eksternt av The International
Institute for Religious Freedom, og er ansett som den
mest omfattende og pålitelige rapporten innen sitt felt.

Din støtte hjelper troende som bor på de mørkeste
stedene på jorden til å være et lys i sine samfunn. Vi
ønsker at deres historier og vitnesbyrd skal bli fortalt i
kirker, bibelgrupper og hjem, slik at kristne i Norge kan
bli inspirert og få en mer frimodig tro.

3. Den påvirker jobben vi gjør

5. Den påvirker deg

Som organisasjon arbeider vi for å styrke forfulgte
kristne slik at de kan så sterke i møte med forfølgelse,
og fortsette å dele evangeliet der de bor. Dette gjør vi
gjennom tett samarbeid med lokale kristne. De kjenner
behovene og setter agenda for vårt bidrag.

World Watch List minner oss på at vi ikke skal forsøke å
unngå forfølgelse. Vi skal i lydighet frimodig leve ut vår
tro, og være bevisst at der evangeliet deles vil det også
finnes forfølgelse.

Forfølgelsesbildet i de ulike landene er stadig i endring.
Vi strekker oss mot å tilpasse hjelpen slik at vi på best
mulig måte kan tjene den forfulgte kirken, ut fra

«Ikke vær redd når forfølgelsen kommer til deg. Det er
en del av det å være kristen. Det er et privilegium å bli
forfulgt.» Bahia* (22) fra India

til å arbeide for å opprette en islamsk stat,
eller i det minste å kjempe for sin ideologi
uten hindringer», sier den katolske biskopen
i Mogadishu. Av en befolkning på ti millioner,
finnes bare noen få hundre kristne. Den sterke
stammekulturen i landet fører til at muslimer
som konverterer til kristendommen, står i stor
fare for å bli oppdaget av familie eller lokalmiljø, og risikerer å bli drept.
Som en ikkefungerende stat uten en samlende regjering, fortsetter Libya å være ekstremt farlig for migranter fra land sør for
Sahara. Mange av disse er kristne og fanget
der på grunn av strenge immigrasjonslover i
Europa. De blir gjenstand for en lukrativ menneskehandel utført av kriminelle grupper.
Sør for Sahara
Afrika sør for Sahara står ovenfor store utfordringer. Svake regjeringer kjemper i økende
grad mot fattigdom og radikal islamisme.
Korrupsjon, arbeidsledighet og mangel på
ledelse og stabilitet fører til forfølgelse av
kristne. Statens ineffektivitet, tilknytning til
etniske grupper, eller andre politiske grunner
kan bidra til at den aktivt eller passivt tar del
i forfølgelsen. Forfølgelsen kommer til uttrykk
på ulike måter for kvinner og menn.
Rundt 30 voldelige islamistiske grupper er
aktive i regionen. Mange opererer på tvers av
landegrensene. Den nigerianske jihadistgruppen Boko Haram står bak ekstrem vold i Sahelregionen og ved Tsjad-sjøen, og utfører angrep
i fire land.
Kombinasjonen av radikal islam og regionale og lokale konflikter fører til at drapene på
kristne vil fortsette i nordvestlige Kenya, Den
sentralafrikanske republikk og de nordlige og
sentrale områdene i Nigeria.
Nigeria
Boko Haram fortsetter sine dødelig angrep mot
alle som ikke støtter dem, også muslimer. Dette
faktum står i kontrast til uttalelser fra den nigerianske hæren, som hevder at de har beseiret
Boko Haram. Likevel er ikke forfølgelsen av
kristne av samme intensitet fra islamistiske
grupper, som tidligere år.
De 12 nordlige statene i Nigeria styres av

Sharia. Kristne rapporterer at de ikke får tilgang til forsyninger og beskyttelse, noe som
er deres lovfestede rett. Dette gjelder også
mulighet til utdanning og jobber i det offentlige.
I Nigerias midtbelte har et tiår med klimaendringer og ørkenutbredelse, kombinert
med rask befolkningsvekst, ført til kamp om
land og ressurser. Konflikten mellom fulaninomader og hovedsakelig kristne bønder,
bidrar til at kristne fortsetter å oppleve det
høyeste nivået av vold som er målt av World
Watch Research. Dersom WWL hadde rangert
landene utfra grad av vold alene, ville Nigeria
toppet listen, sammen med Pakistan. Det registreres en økning i bruk av tyngre våpen og
drap på hele familier i egne hjem. Kristne talspersoner hevder at disse angrepene er organisert og har karakter av etnisk og religiøs rensing. Det at staten underrapporterer antall ofre,
bygger opp under slike meninger. I juni 2018 ble
rundt 230 mennesker drept, mens regjeringens
offisielle tall på 86 ble videreformidlet til BBC
og andre nyhetsbyråer. Sistnevnte tall var med
på å forme de internasjonale reaksjonene.
I første kvartal av 2018 ble 1061 drap dokumentert i forbindelse med 106 angrep fra
Fulani-gjetere på lokalsamfunn, i syv av delstatene. I tillegg ble 17 drept i angrep i Sør-Nigeria.
Tall viser at fulanigjetere har drept flere kristne
enn Boko Haram.
En analytiker fra World Watch Researchs
Afrika-team uttaler at islamske militser bruker
konflikter mellom grupper med ulik identitet til
å skape allianser for å styrke sin posisjon.
Urovekkende utvikling
Av de 23 landene som faller utenfor topp 50,
og har høyest grad av forfølgelse, ligger 18 av
dem sør for Sahara: Komorene, Djibouti, Den
demokratiske republikken Kongo, Kamerun,
Tanzania, Niger, Tsjad, Burkina Faso, Uganda,
Guinea, Sør-Sudan, Mosambik, Gambia,
Elfenbenskysten, Burundi, Angola, Togo og
Rwanda. Denne utviklingen har pågått de siste
årene, uten at vesten har vært særlig oppmerksomme på hva som skjer.
I de 50 landene som er med på WWL 2019,
erfarer minst 245 millioner kristne høy grad av
forfølgelse.
Åpne Dører Norge
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HISTORIER – INDIA

HISTORIER – KINA

Pastor Wang ble fengslet like før jul:

«Gjør hva dere vil med meg,
men ikke ødelegg Bibelen»
BE

•
•
•
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Be om at Bahia får vokse i
modenhet og kjennskap til
Gud og hans ord, slik at hun
kan være et vitne under vanskelige omstendigheter.
Be om styrke og mot til andre unge kristne i India, slik
at de kan leve ut et frimodig
vitnesbyrd.
Be for både myndigheter og
andre som presser og forfølger de kristne. Be om at de må
bli kjent med Jesus, som er
Veien, Sannheten og Livet.

Bahia (22) og moren hennes kan ikke noe annet enn å
følge Jesus. Han reddet Bahia fra demoniske angrep, og
helbredet broren hennes fra alvorlig sykdom. Bahia og
moren hadde blitt utskjelt og trakassert fordi de forlot
hinduismen, men det var ingenting mot det som var i
vente.
Da en dame i landsbyen døde, fikk de kristne skylden. De ble
jaget ut av hjemmene sine, og flyktet inn i skogen. Etter hvert
søkte de ly i en kirke i nabolandsbyen, hvor de tilbrakte natten. Neste dag returnerte de kristne til landsbyen. «I dagene
etter at vi kom hjem, ble vi verbalt trakassert, og lederne i
landsbyen snakket om hva de skulle gjøre med oss. Vi så ikke
volden komme.»
Bahia holdt fast i Bibelen mens hun ble dratt ut av huset
sitt. Både kvinner og menn slo henne, og slagene rammet hele
kroppen. «Hvorfor slår dere meg?» spurte Bahia. «Du må forlate dette stedet. Dette er ikke ditt hjem», svarte angriperne.
«Jeg bor her. Dette er hjemmet mitt», ropte Bahia tilbake til
dem. «Dra herfra!», gjentok landsbyfolkene med høye rop.
Bahia greidde ikke å beskytte seg mot slagene. Hun tviholdt på Bibelen under den ene armen, men noen nappet den
fra henne og sa: «Vi skal brenne denne boken.» «Gjør det dere
vil med meg», ropte Bahia, «men ikke ødelegg Bibelen.»
Den unge kvinnen vet ikke hva som skjedde med Bibelen,
men mens de drog henne gjennom landsbyen, dukket det opp
et bilde i hodet hennes. Et bilde av Jesus som ble skubbet og
slått på veien mot Golgata.
Med hjelp fra moren kom Bahia seg i sikkerhet. De ringte
politiet, men der var ikke hjelp å få. Bare få dager etter
ble landsbybeboerne igjen aggressive: «Kristne hører til
Vesten!» Denne gangen måtte de kristne forlate landsbyen i flere måneder, til de fant en politimann som hadde forståelse for deres sak. Med hans hjelp aksepterte
landsbyen at de kristne kom hjem.
Bahia har enda ikke dratt hjem, men begynt på bibelskole. Hun sier: «Jeg ønsker å bruke tid på å lære
mer om Gud, slik at jeg en dag kan reise tilbake med
evangeliet.»

«Det finnes en frihet de ikke
kan ta fra meg!»
Like før jul 2018 ble en av Kinas mest kjente pastorer,
Wang Yi, arrestert. Dette skjedde da kinesisk politi ransaket en av landets største huskirker, noe som resulterte i arrestasjon av over 100 kristne. Pastor Wangs familie fikk melding om at han var arrestert og anklaget for
å «undergrave myndighetene». Anklagene kan gi inntil
fem års fengselsstraff, i ekstreme saker inntil 15 år.
To dager etter arrestasjonen ble et brev pastor Wang skrev i
september, publisert. Han hadde gitt instrukser om at brevet
skulle publiseres dersom han var savnet i mer enn 48 timer.
I brevet skriver Wang at han vil bruke ikke-voldelige midler for å forsvare og stå fast ved sin tro. Han ønsker å motsette
seg lovverket som han mener er mot Bibelen og Gud; dette
inkluderer lovene som tillater aksjoner mot kirker. I brevet
står det videre:
«Gud har vist meg at jeg skal vitne for det kinesiske folk.
Gjennom mine handlinger ønsker jeg å vise at håpet til menneskeheten og samfunnet bare er å finne gjennom forløsningen i Jesus
Kristus.»
«Om jeg kan redusere myndighetens frykt for min tro og vår
Frelser gjennom å bli fengslet, så vil jeg gjøre det med glede, for
å hjelpe dem. Når jeg nå påpeker ondskapen bak forfølgelsen av
kirken, og bruker fredelige midler for å protestere på uretten, ønsker jeg å vise hvem Gud er og vitne for myndighetene. Det at jeg
mister min personlige frihet håper jeg Gud kan bruke. Til dem som
har tatt fra meg min frihet, vil jeg vise at det finnes en høyere
autoritet, og at der er en frihet de ikke kan ta fra
meg; den friheten som fyller kirken.»
The Early Rain Covenant Church
er en uregistrert huskirke i
Chengdu. De fleste protestantiske kirkene i Kina er
undergrunnskirker, men
Early Rain-menigheten
har åpent praktisert
sin tro, blant annet
ved å legge ut prekener på nettet og gjennom
gateevangelisering.

BE

•
•
•

Be om Guds nærvær, beskyttelse og frimodighet for pastor Wang Yi.
Be for alle kristne som er
arrestert den siste tiden.
Be for situasjonen i Kina; at
myndighetene må innse hvem
som har all makt og elsker alle
mennesker.
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HISTORIER – NIGERIA

«Fortell verden hva som skjer i
Nigeria», trygler Aisha
BE
Takk Gud for muligheten til å hjelpe
disse kvinnene. Be om at Han må
fortsette å jobbe med Aisha og alle
de andre som har opplevd seksuell
vold på grunn av sin tro. Be om at
troen deres blir styrket. Be også for
det internasjonale samfunnet; om
engasjement for å få slutt på volden
mot kristne i «midtbeltet» og i det
nordvestlige Nigeria.

245 MILLIONER KRISTNE FORFØLGES,

SAMTIDIG VOKSER GUDS RIKE
Gi din støtte til
forfulgte kristne!

Aisha er 28 år og mor til tre. Hun kommer fra Kano, en
av statene i nordlige Nigeria som blir styrt av sharia.
Området hun kommer fra er sterkt berørt av dødelig
vold fra fulaninomader. For to år siden opplevde hun og
familien å bli angrepet. De tok Aisha’s mann med seg,
mens rundt ti angripere ble igjen i hjemmet deres. Aisha
ble slått og voldtatt. Mannen hennes ble senere satt fri,
og returnerte hjem til familien.
Siden denne forferdelige hendelsen har Aisha deltatt på to
traumebehandlingskurs for kvinner som har opplevd seksuell vold. Etter første samlingen uttalte hun: «Jeg har begynt
å oppleve fred. Selv når jeg ser en mann som ligner på en av voldtektsmennene, kjenner jeg ikke lenger på hatet mot ham. Jeg har
fått hjelp av Gud til å tilgi. Når jeg nå tenker på det som skjedde, er
hatet borte. Mine søstre har også opplevd seksuell vold. Da jeg kom
hjem fra traumebehandlingen, delte jeg
det jeg hadde lært med dem. Da
opplevde også de en indre
legedom.»
Etter det andre
kurset uttalte Aisha:
«Gud har bragt dere
(Åpne Dører) hit slik
at dere kan høre våre
historier og fortelle
verden hva som skjer
i Nigeria.»

V I P P S:
506999

SKRIVEKAMPANJE TIL AISHA I
NIGERIA
Aisha er 28 år og mor til tre. Hun kommer fra Kano, en
av statene i nordlige Nigeria som blir styrt av sharia.
Området hun kommer fra er sterkt berørt av dødelig
vold fra fulaninomader. For to år siden opplevde
hun og familien å bli angrepet. De tok Aisha’s mann
med seg, mens rundt ti angripere ble igjen i hjemmet
deres. Aisha ble slått og voldtatt. Mannen hennes ble
senere satt fri, og returnerte hjem til familien. Siden
denne forferdelige hendelsen har Aisha deltatt på to
traumebehandlingskurs for kvinner som har opplevd
seksuell vold.
Nå har du mulighet til å skrive en oppmuntrende
hilsen til henne, noe vi vet hun vil sette pris på. Følg
instruksen til høyre.

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV HILSEN

før du begynner
• BePostkort
eller barnetegninger er best
• Skriv tydelig,
• engelsk). med enkelt språk (helst på
kritiser landets religion eller religiøs
• Ikke
ekstremisme, regjeringen, lovsystemet eller de politiske lederne.

•
følsomhet. Vennligst ikke dvel ved
• Vis
mottakerens situasjon eller skriv om

Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers.

velsignelsene i livet ditt.

•
• Ikke legg ved penger i brevene.

Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du
bor i, men ikke hele adressen.

Skrivekampanjen avsluttes 29. juni 2019

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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MØTEKALENDER FEBRUAR:
Fredag 1. til søndag 3. Alta Frikirke. SSiSseminar og gudstjeneste

17/2

18:00

Betania Skjeberg

17/2

19:00

Vonheim bedehus

3/2

19:00

Studentlaget i Volda

17/2

11:00

3/2

11:00

Misjonshuset (NLM),
Kristiansand

Pinsekirka Elim,
Eikenosvåg

20/2

19:00

Solemdal bedehus, Skåla

23/2

11-14

Bergen Baptistmenighet.
Seminar

3/2

11:00

Sarpsborg Misjonskirke

3/2

11:00

Lervåg bedehus

5/2

11:00

Formiddagstreff,
Valderøy bedehus

26/2

19:00

Melsomvikkirken

26/2

11:00

Lindås bedehus

26/2

19:00

Jondal bedehus

27/2

18:00

Vines bedehus, Utne i
Hardanger

28/2

19:00

Herand bedehus,
Hardanger

8/2

20:00

Ungdomskveld Emblem
bedehus

10/2

11:00

Salem Halden

10/2

11:00

Voie kirke

10/2

19:00

Sunde bedehus

12/2

11:00

Tjensvoll menighet

Ønsker du besøk fra Åpne Dører til din forsamling? Ta kontakt med oss på norway@od.no.
Vi kommer svært gjerne for å dele vitnesbyrdet fra den forfulgte kirken med dere. Til inspirasjon og utfordring.
I tillegg til de ansatte som ble presentert i januarbladet, er det flere som forkynner for oss:
Aud Amalie Agøy

Knut Einar Vabø

Trøndelag
Jeg ønsker å dele de forfulgte
kristnes Jesus-vitnesbyrd med
andre

Hordaland
Måten de forfulgte tilgir på gjør at en
forstår at Jesus lever sterkt i deres liv,
her er det mye for oss å lære.

Anne

Erna Søgaard:

Finnmark
Jeg er mektig imponert over hva våre
trosøsken er villige til å lide for sin tro.
Derfor ville jeg være med å velsigne dem
gjennom denne tjenesten. Men jeg ante
ikke at jeg skulle bli så velsignet tilbake.
Gud er god!

Endre Bjelland

Agder
Våre lidende brødre og søstrer
har Gud lagt på våre hjerter!
Vi er sendebud i Kristi sted! Jesus,
her er jeg send meg!

Østfold
I møte med våre forfulgte trossøsken
er mitt hjerte fylt av ydmykhet og takknemlighet for at jeg kan få være deres
«røst» og formidle deres liv.

Tor Jan Idsøe

Agder
Jeg har skjønt at forfulgte
kristne hjelper oss til å holde
fast på Jesus og nå ut til flere.

