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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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«Lukk opp din munn for dem som ikke
selv kan tale, før saken for dem som
nær bukker under» Ordspråkene 31.8

D

ette bladet handler om våre søstre i til å gå i solidaritet med dem som deler vår tro,
Kristus, som betaler en høy pris men ikke vår frihet. Jesus Kvinner med Anne
for sin tro. De trenger at vi alle står Christiansen i spissen, starter sin nasjonale
sammen med dem, både kvinner konferanse den dagen, de blir med oss i toget.
og menn. Den internasjonale Det er fantastisk; vi kan potensielt bli mange
kvinnedagen er i mars – og i dette bladet har vi hundre!
Når vi samles på Yongstorget i Oslo, så vil
valgt å ha fokus på kvinner i den forfulgte kirken.
Mange må kanskje gi avkall på å oppdra vi se for oss ansiktet til Asia Bibi og hennes to
sine egne barn, noen blir satt i fengsel, noen døtre som ikke har vært sammen med sin mam
er kidnappet og voldtatt og må leve med kon ma i ni av de viktige barne- og ungdomsårene
sekvensene av det. Mange lever med usikker (se side 12). Vi vil se for oss Esther og hennes
het om hvordan dagen i dag blir, om barna blir lille datter Rebecca, som har en Boko Haram
banket opp på skolen, om de vil få beholde - soldat til far (se side 8). Vi vil se for oss Jane
jobben, eller må vike plass for andre – fordi de som frimodig planter menigheter og deler evan
har ’feil’ tro. Midt i all lidelsen finnes modige geliet under tøffe omstendigheter (se side 10).
kvinner, som forkynner evangeliet og planter Vi vil se for oss kvinner som kjemper i fange
menigheter til tross for stor fare. Og Jesus er leirene i Nord-Korea, og 16-årige Phoonam fra
der, sammen med dem. Han bygger sin menig India som var et år i fangenskap hos fundamen
het ved hjelp av menigheten. Vi er en kropp, vi talistiske hinduer. Vi vil løfte blikket utover oss
vil be, vi vil gi, vi vil stå sammen med våre små selv, og gå i solidaritet med dem som virkelig
trenger og fortjener det! Og så vil vi være lys
og store søstre!
I år skal vi delta i 8. mars-tog i Oslo. og salt på gaten i Oslo.
Du er velkommen til å bli med i toget, om
Enkelte stiller spørsmål ved vår deltakelse –
og det kan jeg forstå. Vi går ikke god for alle du er mann eller kvinne. Og til dere som ikke
budskapene der, men vi går god for vår går - vil dere være med å be? Be om at vi får løfte
egen fane: TROSFRIHET FOR VERDENS fram våre søstre på en god måte. Be om at vi får
KVINNER! Vi vil være der i bønn. Det er viktig være lys og salt inn i et utfordrende miljø. Be om
for oss å bruke den friheten vi har her i landet beskyttelse.

Open Doors International
www.opendoors.org

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører
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som kvinner
og kristne
Nora* fra Sørøst-Asia er en av
mange som må skjule sin tro.
Hun vokste opp i en muslimsk
familie, men da hun valgte å
gifte seg med Daniel som er
kristen, opplevde hun selv å
møte Jesus.

for seksuell
trakassering.
Forfølgelsen er
ikke kjønnsblind,
og forfølgere
utnytter kvinners
sårbarhet. Globalt
ser en at kristne
kvinner opplever en
dobbelt forfølgelse: fordi
de er kvinner og fordi de
Familien hennes vet ikke at hun er gift.
Myndighetene vet det heller ikke. Nora våger er kristne.
I land der Åpne Dører er
ikke å få barn: «Barna mine ville blitt registrert
engasjert, lever mange kvin
som muslimer. Dersom myndighetene fant ut at
ner med trusler om voldtekt,
vi oppdrog dem som kristne, ville de bli tatt fra
seksuell trakassering,
oss.»
ikke-seksuell vold og kid
Nora er en av de
Forfølgelsen er ikke napping. Pakistan er et trist
mange millioner kristne
eksempel. Hvert år blir rundt
kvinner som blir for
kjønnsblind, og
fulgt for sin tro. I fjor
forfølgere utnytter 700 kristne jenter forført eller
kidnappet, voldtatt, tvangsgiftet
utførte World Watch
kvinners sårbarhet og konvertert til islam, mot sin
Research for første
vilje. Det tilsvarer 14 store busser
gang en spesifikk anal
fulle av unge jenter. De blir fratatt alle sine
yse av forfølgelse av kvinner. Denne viser at
kristne menn og kvinner ofte opplever forføl håp og drømmer. De blir skilt fra familien
og kirken sin, og de får ikke oppdra barna
gelse ulikt. Menn opplever press på arbeid
sine som kristne. Terrororganisasjonen Boko
splassen, i militæret og gjennom ikke-sek
Haram, hovedsakelig i Nigeria, holder frem
suell vold. Kvinner blir i større grad utsatt
deles rundt 2500 kristne jenter i fangenskap.
for tvangsekteskap, vold og andre former
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ULIK KONTEKST,
SAMME MØNSTER
Helene Fisher, leder for
Åpne Dørers internas
jonale kvinnearbeid, er
ikke overrasket over
analysen. «Mønsteret
samsvarer med hva jeg
tidligere er blitt fortalt
av forfulgte kristne
kvinner omkring i
verden. Det mest
interessante er at
«press-faktorene»
ofte er de samme
i de forskjellige
regionene, til tross
for at konteksten er
ulik.»
Som eksempel
viser Fisher til at
det som skjedde med
Marilyn fra Egypt også sk
jedde med Helen fra Nigeria.
Marilyn (16) ble forført av
en «loverboy», og sammen rømte
de til en avsidesliggende gård. Senere
dukket det opp filmer av Marilyn på
YouTube, der hun fortalte at hun var blitt
muslim. Foreldrene var overbevist om at hun
ble tvunget til å lage disse videoene.
En dag forsvant 13 år gamle Helen. Dagen
etter oppdaget foreldrene at hun ble holdt
fanget i palasset til en mektig mann. Etter

to uker fikk Helen endelig møte foreldre.
Meldingen var at datteren kunne returnere
til hjemmet dersom hun selv ønsket. Om ikke,
ble hun skilt fra dem for alltid. Da Helen ble
spurt om hun kjente dem, svarte hun: «Ja, det
er mine foreldre.» De spurte om hun ønsket
å dra hjem med dem, men med tårer i øyene
sa Helen at hun ville bli hos ektemannen. Da
Åpne Dører besøkte foreldrene, sa hennes
mor: «Jeg kan ikke tro at Helen har fornektet
Jesus. Jeg er sikker på at min lille datter er presset
og manipulert.»
To historier, to knuste familier. Og til nå
har ingen blitt straffet for disse hendelsene.

Illustrasjonsfoto: Åpne Dører

DOBBEL FORFØLGELSE –

Selv om menn har høyere risiko for å bli
arrestert av politiet, er det flere kvinner enn
menn som blir fratatt sin frihet. Mange blir
satt i husarrest, ikke håndhevet av lokale
myndigheter, men av sin egen familie.
Det er likevel viktig å huske at
resultatet av forfølgelsen ofte er
den samme for menn og kvinner:
Traumer. Økonomisk umyndig
gjøring. Skilsmisse. Tap av
foreldrerett. Tap av familie.
Skam. Det handler ikke bare om
individer og familier. I menne
skelig perspektiv handler
det om kirkens mulighet
til å overleve.

VALGET
Hva skjer når datteren i en muslimsk familie
blir kristen? Familien har lov til å gjøre alt
som står i deres makt for å bringe henne til
bake «til fornuft», uten fare for å bli straffet.
Verbalt eller fysisk misbruk og husarrest er
bare noen av midlene som brukes. I eks
treme tilfeller drepes hun av sin far eller sine
brødre, slik at familiens ære gjenopprettes.
Kvinnene må ta et vanskelig valg: «Skal
jeg fortelle familien min at jeg er blitt kristen,
og være et vitne for dem? Skal jeg lide for
Ham, eller skal jeg skjule min tro? Dersom jeg
er åpen om min nye tro, eller noen finner ut av
det, greier jeg da å stå fast i troen, eller blir det
for farlig? Har jeg noe valg? Hvor kan jeg dra?
Kan jeg overleve uten min familie? Vil noen gi
en enslig kvinne jobb eller tak over hodet?»Det
grunnleggende spørsmålet er: «Velger jeg Jesus
eller fornekter jeg Ham når presset kommer?
Jeg ønsker å være trofast, men hvordan
skal jeg klare å leve ut min tro under disse
omstendighetene?»
Valget fører gjerne til frykt og isolasjon.
Mange konvertitter er ofte alene om sin
tro. Vi vet ikke hvem de er. I noen tilfeller
er heller ikke det beste valget å ta dem ut av
isolasjonen. Noen ganger kan det være farlig
å ta kvinner ut av deres kontekst.
«SANNHETEN SETTER OSS FRI»
Det er nesten umulig å ikke bli nedslått av å lese
rapporten om situasjonen til så mange kristne
kvinner rundt i verden. Likevel sier Fisher:
«Analysen hjelper oss og gir oss håp. Vi kan ikke
gjøre mye med forfølgelse som er abstrakt og –>
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HÅPET
Vi har lært mye i møte med kvinner som blir
forfulgt for sin tro. Håpet vender tilbake når de
opplever at kristne søsken fra andre land omfa
vner og bryr seg om dem som lider i det skjulte.
Marilyn fra Egypt er heldigvis blitt gjenforent
med sin familie. Selv om ikke alle kidnappede
jenter blir satt fri, slutter vi aldri å hjelpe. Vi
støtter den nigerianske familien til å kjempe den
juridiske kampen om å få datteren tilbake. De
jentene som kommer fri, får traumebehandling
og hjelp til å bygge livene sine videre. Vi besøker
og har fellesskap der det er mulig (se neste side).
Vi formidler bønnebehov og muligheter for å
sende en oppmuntrende hilsen (se side 9).
Etter å ha hørt historien til Nora, som ikke
våger å få barn i frykt for at de skal tas fra
henne, omfavner fotografen henne. Tårene blan
des på deres kinn. Hjertene slår i samme rytme.
Klemmen fører dem sammen. Det å vite at man
ikke er alene og glemt – betyr alt.
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Selv om de er voldtatt, er de
fremdeles «rene» for Gud,
så hvorfor skal dette skjules?

VIL DU

Illustrasjonsfoto: Åpne Dører

–> udefinert. Rapporten viser oss hvor presset mot
kristne kvinner er størst. Alt som kommer fram i
lyset kan vi gjøre noe med.»
Som et prøveprosjekt ble det nylig holdt
et seminar i Midtøsten, der kvinner lærte
å identifisere «press-faktorene» i sine loka
lsamfunn. En av deltakerne forteller: «Det
er oppmuntrende å lære og gjøre analysen selv.
Jeg visste mye om dette, men dere hjalp meg å se
helhet og sammenhenger.»
«Sannheten setter oss fri», sier Helene Fisher.
«Nå har vi verktøy som kan beskrive virkeligheten
på en måte som gjør at kvinnene kjenner seg
igjen.»
Hvorfor er disse press-faktorene så
effektive? Flere steder strever kristne med
å forstå sin rolle i forfølgelsen. Når pastorer
blir fengslet, fører det ofte til bønneopprop
og advocacy, og de løftes fram som troshelter.
Når kristne jenter og kvinner blir voldtatt på
grunn av sin tro, dysses det ned, og mange tror
de beskytter dem med å skjule deres «skam».
Sannheten er at mange av disse kvinnene har
stått sterke i troen. Selv om de er voldtatt, er
de fremdeles «rene» for Gud, så hvorfor skal
dette skjules? Det er viktig å avdekke denne
forferdelige og skitne måten kristne kvinner
blir behandlet på. Dette må løftes fram.

MØTE DINE
TROSSØSKEN?

Du kan reise med Åpne Dører for å oppmuntre, ha fellesskap og selv bli utfordret.
Det betyr mer enn vi aner! Les mer på opendoors.no, og ta gjerne kontakt på reise@od.org
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ESTHER FRA NIGERIA:

SKRIVEKAMPANJE

greidde å forhandle med opprørene og fikk
gå. De fikk følgende instruksjon: «Si til alle at
de må bli muslimer. Hvis ikke, kommer vi tilbake
og tar hele landet.»
Etter en tid som slave hos en av lederne
for gruppen, ble Esther giftet bort til en
som allerede hadde tre koner. Det ble ingen
lykkelig forening. Esther forteller om trusler
og seksuell vold:
«For hver dag hatet jeg meg selv mer. Jeg følte
at Gud hadde forlatt meg. Det var tider da jeg
var sint på Gud, men jeg greidde aldri å gi avkall
på Ham. Jeg husket på løftet om at Han aldri vil
forlate meg.»

På den tiden Esther ble kidnappet, angrep
Boko Haram flere landsbyer i nærområdet.
Esther og familien fryktet for livet og bod
de i huler like utenfor landsbyen. Bare når
de trengte å lage mat, våget de seg tilbake til
GJENFORENT MED FAMILIEN
hjemmet.
En dag kom ikke mannen hennes hjem etter
En dag kunne de plutselig høre dem.
et oppdrag. Esther og de andre konene fikk
«Alahu Akubar! Allah er størst», ropte de
høre at han var død, og bestemte seg for å
mens de kom stadig nærmere.
rømme. På andre forsøket lyktes de.
Esther stod i kø ved møllen. Hun hadde
«Vi gikk gjennom skogen i flere dager uten
hatt feber de siste dagene, men nå følte hun
mat, vann eller sko på beina. Det regnet voldsomt
seg litt bedre og hadde derfor valgt å reise
og vannet nådde oss til knærne. Etter tre dager
ned til landsbyen for å få tak i mat. Feberen
nådde vi Munguno i nordlige
kom snikende tilbake.
Maidugri. Jeg var syv måneder på
Hun ble svimmel og falt
Mennesker fortsatte vei.»
om.
å gjøre narr av henne
Til slutt fant Esther hjem,
«Jeg drømte at jeg hørte
der
hun ble gjenforent med fam
skudd overalt, men i det
og kalte datteren for
ilien sin.
jeg åpnet øynene oppdaget
‘Boko Haram-babyen’.
«Besteforeldrene mine var
jeg at det ikke var en drøm.
svært glade for å få meg tilbake,
Mennesker sprang for
men de andre beboerne i landsbyen var mistenklivet. Skuddene kom fra alle kanter. Da noen falt
somme og spurte ‘Hvordan kan dere la henne
i bakken like ved meg, valgte jeg å bli liggende.»
komme inn i huset? Hun er gravid og barnet
tilhører Boko Haram. Hun burde sendes bort og
HUSKET GUDS LØFTE
bli tvunget til å ta abort.’ Jeg nektet. Jeg ønsket å
Angriperne fant Esther, og hun ble bort
beholde barnet. Men ville jeg noen gang greie å
ført sammen de andre fangene. Kristne ble
elske dette barnet?»
skilt fra muslimer i det de beveget dem mot
Presset var stort og Esther valgte selv å
Sambisa-skogen. Innen de kom fram til leiren,
reise bort for å føde. Da hun etter fødselen
hadde stresset og utmattelsen blitt for mye
kom hjem, hadde ingen ting forandret seg.
for en av kvinnene. Hun kollapset og døde.
Mennesker fortsatte å gjøre narr av henne
Noen av de eldre kvinnene i gruppen
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Det vil de sette stor pris på.
Det betyr mer enn vi kan
tenke oss å vite at de ikke er
alene, men at de har søsken
rundt i verden som vet om
dem og ber for dem. Følg
instruksen under:

RETNINGSLINJER FOR
SKRIVETJENESTEN

før du begynner
• BePostkort
• er best eller barnetegninger
Skriv tydelig, med enkelt språk
• (helst
på engelsk).
Ikke
kritiser
landets religion eller
• religiøs ekstremisme,
regje-

•
•
og kalte datteren for «Boko
Haram-babyen».
Esther er bare en av
mange unge, nigerianske
kvinner som har opplevd å
bli tatt til fange på denne
forferdelige måten. Hun
er sterk, og har fått god
hjelp gjennom blant annet
traumebehandling. Nå er
hun klar for å leve videre
og ta seg av lille Rebecca,
til tross for mange ut
fordringer og en usikker
framtid.
Du kan være med å
hjelpe unge kvinner som
Esther og Rebecca:
Be, Gi, Skriv, Reis!

•

ringen, lovsystemet eller de
politiske lederne.
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.Skriv gjerne fornavnet
ditt og hvilket land du bor i, men
ikke hele adressen.
Ikke legg ved penger i brevene.

SKRIVEKAMPANJEN VARER
TIL 30. 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

•
Foto: Åpne Dører

I mer enn tre år ble Esther (20)
fra Gwonza sør i Borno-staten
holdt fanget av Boko Haram.
Under fangenskapet hadde hun
traumatiske opplevelser, som
å se mennesker bli drept og å
overleve voldtekt.

Foto: Åpne Dører

– Vil jeg noen gang klare
å elske dette barnet?

Vil du skrive en oppmuntrende hilsen til
Esther og Rebecca?

•
•

VIL DU BE?
Takk for at Gud har hørt bønn, at
Esther har kommet fri, og at hun
greier å elske sin lille datter.
Be om fortsatt indre legedom for
Esther, etter alt det vonde hun har
opplevd.
Be om beskyttelse over lille Rebecca
som vokser opp uten en far.
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PASTOR JANE* FRA KINA:

I løpet av siste året har friheten
for kristne i Kina blir markant
innskrenket. Myndighetene
håndhever strenge regler og
skaper frykt blant kristne ledere.

Pastor Janes kirke i det sørlige Kina ble
pålagt å stenge. Naboene hadde sendt inn
klage på grunn av høy sang og stor trafikk
utenfor hjemmet på søndager. Myndighetene
har også systematisk samlet informasjon om
alle menighetsmedlemmene.
Dette er et vanlig problem i Kina. Når
kirker blomstrer, presser myndighetene
dem til å stenge eller registrere kirken i
«Tre Selv»-systemet, som blir kontrollert av
myndighetene og skal sikre kinesisk enhet
(United Front Work).
I noen tilfeller brukes aggresjon eller
vold for å ydmyke eller skremme kristne
ledere. Dette fører til frykt for å bli fengslet
eller slått, men også frykt for hvordan andre
troende reagerer på pastorens håndtering av
ulike situasjoner.
Etterhvert som kirken vokser, blir presset
fra myndighetene større. Men økende
press har ikke stoppet Jane, som i tillegg
til å være en dyktig lærer og pastor, også
er en lidenskapelig evangelist. «Kirken vår

fortsetter å vokse og vi må dele oss opp i
mindre grupper,» forteller Jane. «Vi har eta
blert menigheter i flere provinser, også disse
vokser. Tiden strekker ikke til.»
Jane har valgt å overgi ledelsen av kirken
til yngre ledere, til tross for motstand blant
deler av menigheten. Sammen med noen
modne kristne har hun flyttet til unådde om
råder for å plante nye menigheter. Jane har et
brennende hjerte for å nå dem som aldri har
hørt evangeliet. Myndighetenes trusler har
ikke påvirkning på hennes gjerning.
På sitt nye hjemsted har den frimodige
kvinnen startet en bedrift. Dette har gitt
Jane mulighet til å besøke alle hjemmene i
den buddh istiske nabolandsbyen, og mange
av familiene har kommet til tro på Jesus.
Midt i krise og fare finnes muligheter for den
som våger. Pastor Jane besøker jevnlig alle
menighetene i nettverket for å oppmuntre
dem, og de fortsetter å blomstre under sine
nye lederskap.

FORFULGTE KRISTNE
TRENGER FLERE
FASTE STØTTEPARTNERE
ER DET DEG?
Kan du tenke deg å bli en fast støttespiller med et
valgfritt beløp i måneden?
Faste gaveinntekter gjør at vi kan planlegge
prosjektene våre enda bedre og få pengene til å
strekke lenger. Sammen kan vi da hjelpe enda flere
som trenger oss.
Vil du hjelpe oss å spare administrasjonskostnader er
AvtaleGiro tingen.
Fyll inn svarslippen under, og send den tilbake til oss i
den ferdigfrankerte konvolutten.

Gå inn på opendoors.no
eller kontakt oss på telefon 38 11 14 00, epost norway@od.org
eller fyll ut svarslippen under og send den tilbake til oss!

KLIPP UT

JA, jeg ønsker bli fast giver til arbeidet for forfulgte kristne

Ja, jeg vil bli fast giver til arbeidet for forfulgte kristne!

Gavebeløp hver måned:

Kr

Gavebeløp hver måned:

Jeg ønsker å benytte

ÅPNE DØRER – MARS 2019

Kirkevekst til tross
for møteforbud

Illustrasjonsfoto: Åpne Dører



kr

Jeg ønsker å benytte

Mottaker: Åpne Dører
Mottakers konto: 3060 07 70000
Jeg ønsker varsling før hvert trekk: (SETT KRYSS)

Mottaker: Åpne Dører
N AVN O G ADRE S SE
Mottakers konto: 3060 07 70000

Beløpsgrense pr trekk: kr_____________________________ Jeg ønsker varsling før hvert trekk: (sett kryss)



BE

Gud for modige kvinner som pastor Jane
• Takk
Be
om
styrke, visdom og beskyttelse for Jane og hennes
• medarbeidere
i en brytningstid for kirken i Kina
• Be om at Kinas kristne ledere ikke skal bli ledet av frykt

Setter til kr 2.000 per måned hvis tomt.
Vi trekker uansett aldri mer enn avtalt månedsbeløp.

Beløpsgrense per trekk

BELAST MITT KONTONUMMER:

Settes til kr 2.000,- per måned hvis tomt
Vi trekker uansett aldri mer enn avtalt månedsbeløp

kr.

Dette feltet fylles ut av Åpne Dører
KID-nummer (kundeidentifkasjon):

KID-NR (KUNDEIDENTIFIKASJON) – FYLLES UT AV ÅPNE DØRER

Belast mitt kontornr.:

DATO O G SIGN AT UR
.............................................................................................................................
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Åpne dører, Org.nr 919 684 550, Tangen 11, 4608 Kristiansand
Dato og signatur

World Watch Nyheter

ble frikjent i fjor. En venn som
ønsker å være anonym, siter
te henne til AP: «Jeg er utro
lig takknemlig. Etter ni år er
jeg endelig fri. Jeg kan reise og
klemme døtrene mine.»
Den kristne fembarnsmo
ren Aasiya Noreen, kjent som
Asia Bibi, ble dømt til døden et
ter falske anklager for å ha for
nærmet profeten Muhammed.
Til tross for manglende bevis
og motstridende vitneutsagn,
ble saken trenert helt til 2018,
da hun ble frikjent.
Etter frikjennelsen i høst ar
rangerte ekstremistiske grup
per store og voldelige demon
strasjoner og blokader som
delvis paralyserte landet. Saken
hennes har splittet Pakistan, og
det er ikke trygt for henne å bli

FILIPPINENE: Bombeangrep
Søndag 27. januar ble den ka
tolske katedralen Our Lady of
Mount Carmel angrepet under
morgengudstjenesten. Den lig
ger i Jolo sør på Filippinene, og
under angrepet mistet 20 men
nesker livet og 112 ble såret. Blant
ofrene var både sivile, soldater
og en politimann. Lokale medier
forteller at den første eksplosjo
nen gikk av inne i kirken midt
under gudstjenesten, der rundt
100 mennesker var samlet. Den
andre bomben gikk av på kirkens
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værende der. Flere land har til
budt Asia og familien asyl, og
det er forventet at hun forlater
landet så snart som mulig.
De siste årene har antall
blasfemi-saker økt kraftig. Sa
kene er oftest rettet mot mi
noriteter i Pakistan, der 96
prosent av innbyggerne er mus
limer. Bare to prosent er krist
ne, likevel er en fjerdedel av alle
blasfemisaker rettet mot dem.

Ahok er løslatt

Jakartas kristne ex-guvernør, minoriteter i Indonesia er i fare
Ahok, ble løslatt 24. januar. så lenge blasfemilovgivningen
Han har sonet to år på grunn blir stående.»
Siden 1968 har mer enn 150
av et påstått tilfelle av blasfemi,
som angivelig fant sted i en tale personer blitt fengslet. Bare i
2018 har minst 6 personer blitt
høsten 2016.
Ahok ble løslatt fire måne dømt ved bruk av blasfemil
der før tiden på grunn av god oven, forteller HRW.
I mai 2017 ble
oppførsel. Uten
den kristne guver
for fengslet i West«Siden 1968 har nøren dømt for
Java ble han møtt
mer enn 150
blasfemi basert på
av sin eldste sønn,
en
video. Der an
Nicholas, og en
personer blitt
klaget
Ahok sin
gruppe støttespil
fengslet»
politiske motstan
lere.
der for å bruke
«Ahok er en
delig fri og gjenforent med fa vers fra koranen for å råde mus
milien, men han skulle aldri limer fra å stemme på Ahok. Det
vært fengslet», sier Elaine Pe kom senere frem at videoen var
arson fra Human Rights Watch redigert, og personen bak ble
(HRW). «Ahoks urettferdige dømt for dette, men Ahok ble
dom er en påminnelse om at fremdeles sittende i fengsel.



parkeringsplass da styrker fra
myndighetene ankom stedet for
å få kontroll på situasjonen og
hjelpe de sårede.
Nettstedet SITE, som over
våker ekstremistiske nettverk,
viser til at Den islamske stat har
påtatt seg ansvaret for angre
pet. Filippinske myndigheter
tror derimot at Abu Sayyaf står
bak. Det er en organisasjon til
knyttet IS, og man ser på angre
pet som en hevnaksjon for dra
pet på en av gruppens ledere i

fjor. Dette rapporterer den ka
tolske nyhetssiden UCAN.
Den filippinske avisen Rap
pler siterer en sikkerhetsrådgi
ver som sier at etterforsknin
gen av to grupper pågår, med
et spesielt fokus på seks perso
ner. De skriver videre at militæ
ret og politiet er på vakt.
«Kristne skoler sikres et
tersom de er sannsynlige mål
for ytterlige angrep,» forteller
en kristen arbeider fra Jolo til
World Watch Monitor.

TAKK

til alle som har skrevet
• Takk
kort til Asia Bibi, og brev

mot kirke

•
•
Foto: Åpne Dører

Etter å ha sittet fengslet i ni år
for blasfemi, er den kristne pa
kistanske kvinnen Asia Bibi en
delig fri til å forlate landet. 29.
januar avgjorde Høyesterett å
opprettholde frikjennelsen fra
i fjor.
Utvalget som gikk gjennom
fjorårets frikjennelse, melder at
det ikke var hold i anklagerens
argumenter.
Pakistans nye høyesteretts
dommer, Asif Saeed Khan Kho
sa, sier at dersom saken ikke
hadde vært så sensitiv, hadde
Bibis anklagere fått livstid for
falsk forklaring, rapporterer
Associated Press (AP).
Asia Bibi fulgte rettssaken
på en tv-skjerm fra sitt skju
lested i Islamabad, hvor hun
har oppholdt seg siden hun

INDONESIA:

Foto: Åpne Dører

avviser anken

Foto: Åpne Dører

PAKISTAN: Høyesterett

og tegninger til Ahok. Det
betyr mer enn vi aner. Både
for de som sitter fengslet,
men også for fengselsbetjentene og myndighetene
som ser at det kommer
brev fra hele verden. Det er
til oppmuntring for de kristne som innser at de ikke er
alene, og for myndighetene
som ser at deres handlinger
er kjent utenfor landets
grenser.
Takk også til dere som ber.
Både Asia Bibi og Ahok
treger fortsatt forbønn:
Be om helbredelse, styrke
og beskyttelse. Om hjelp til
å fortsette livet på utsiden
av murene. Be for gjenforeningen med familiene og
ledelse på veien videre.
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MERETHE KJELBY:

«Da jeg så kontrasten mellom kvinner i den forfulgte kirken og den friheten jeg selv har, trodde
jeg først ikke at det var mulig. Men så begynte jeg
å engasjere meg og innså at det er en realitet.»
Dette sier Merethe Kjelby, avtroppende leder
for kvinnearbeidet i Åpne Dører.
Etter mer enn ti år i Åpne Dører har
Merethe begynt i ny jobb, men engasjementet
for de forfulgte har ikke sloknet av den grunn.
I mars er hun med på å lede engasjement for
forfulgte kvinner i 8. mars-toget i Oslo.
I 2018 kom Åpne Dører internasjonalt med
en rapport som viser at forfølgelsesmønsteret
for kvinner er annerledes enn for menn. Mange
kvinner opplever dobbel forfølgelse. Ut fra kul
turen de lever i, som undertrykker dem fordi de
er kvinner, i tillegg forfølges de for sin tro.
KVINNER HAR ULIKE ROLLER
«Mange opplever forfølgelse i morsrollen. Da jeg
var på en reise til Indonesia, ble jeg hentet på flyplassen av en feltarbeider som kom rett fra et hjemmebesøk hos en ung kristen kvinne. Mannen hadde
tatt deres 3 måneder gamle baby og reist fra henne.
Han var muslim og mente at hun ikke var skikket til
å være mor, på grunn av sin kristne tro», forteller
Merethe. Mange kvinner opplever nettopp
dette, å bli fratatt barna.
Hun har møtt flere kvinner som må velge
mellom ektefelle og hus, og å bo på gaten.
Ektemannen har gitt ultimatumet: Meg – eller
Jesus? Spesielt i Etiopia møtte Merethe flere
som stod i denne situasjonen, og valgte Jesus.
Kvinner kan bli forfulgt som døtre – bli
kastet ut hjemmefra, forsøkt tvangsgiftet og
14

Foto: Åpne Dører

«Forfølgelsen skjærer tilværelsen
inntil beinet, er det en som har sagt.
Denne innsikten hjelper meg å prioritere og sortere, hva som er viktig
og ikke viktig».

Foto: Lina Askeland

– Jeg vil bruke min frihet til å løfte
stemmen for de som ikke selv kan tale

tvangskonvertert, eller drept av mennene i
familien. Døtre av kristne ledere har opplevd
å bli gjengvoldtatt eller kidnappet av dem som
ønsker å ramme foreldrene.
Merethe forteller om sterke møter med for
fulgte søstre. «Jeg husker spesielt en enke med 7
barn. Hun og søsteren bodde sammen som eneste
kristne i landsbyen. De ville plante menighet. De
sultet og bodde kummerlig. Livnærte seg på dyrking av grønnsaker. Folk tok u-sving og ville ikke
handle med dem på grunn av deres kristne tro.
Dette var en del av deres hverdag.Disse kvinnene
hadde likevel slik en glede! Jeg - i min komfortable
situasjon - blir ikke så lutret som dem. De var på
en måte i en ildovn. Ble prøvd, og ble stående.
De var oppe om natten og ba for oss som kom
fra Skandinavia. Tenk – de ber for oss! Det gjør
meg så ydmyk»
GUDSBILDE
Merethe opplever at forfulgte kristne har en
stor Gud. Bønnelivet deres karakteriseres av
inderlighet og overgivelse, og de er fokusert
på Jesus, og ikke det som skjer rundt. Ikke om
noen har ny kjole, eller hvordan man ser ut. «De
er rike på en annen måte enn oss, og det virker
ikke som de savner så mye de materielle godene vi
har. At de bor i et skur uten strøm, snakker de ikke
om en gang. De er takknemlige for livet, selv om
de har sine tunge stunder og trenger vår støtte! I

møte med dem både gråter og ler vi sammen. Og mange av dem kommer nok til himmelen før de
vasker hverandres føtter. Jeg vet at jeg har søstre har tenkt. De har et evighetsperspektiv på livet
i flere verdensdeler som ber for meg. Det er en som utfordrer meg til å heve blikket. Så må vi heller ikke svartmale deres situasjon – da klarer ikke
enorm rikdom.»
De fleste forfulgte kristne blir ikke martyrer. norske kristne å ta det inn. Vi har mye å lære: For
Men de lever i konstant usikkerhet: Når blir dem er ofte kirken et treningsstudio der de trener
for å kunne stå i en åndskamp
min butikk vandalisert, når
utenfor kirken. De har en nød
blir barnet mitt banket opp
«De er rike på en
for sine ikke-kristne landspå skolen, vil barnet mitt få
annen måte enn oss,
menn som jeg savner i Norge.»
en utdannelse? Vil jeg miste
og
det virker ikke som
Noe av det viktigste
jobben?
de savner så mye de
Merethe har lært, er å bruke
«Forfølgelsen skjærer tilmaterielle godene vi har» den friheten hun har. Det har
værelsen inntil beinet, er det en
ført til et engasjement for å
som har sagt. Denne innsikten
hjelper meg å prioritere og sortere. De lever enkle liv, være tilstede med troen i det offentlige form.
og er så frimodige.» Merethe understreker hvor Først i form av fakkeltog for forfulgte kristne,
viktig det er å gå avsides med Jesus og holde seg de siste årene også i 8. mars-tog.
Begrunnelsen er: vi trenger å være en
nær til Ham. Det er noe vi alle må gjøre, enten
vi bor i Norge eller Midtøsten. «Vi kan stole på at stemme for de som ikke selv kan bruke den. Og
Han har bruk for oss der han har plassert oss. Stien – vi vil være lys og salt i vårt eget land.
kan være smal også her i Norge. Dersom vi går ’all in’
«Det er viktig at vi inntar det offentlige rommet. Som
fører også det til offer for oss»
troende kan vi fort bli marginalisert. Dersom ikke vi tar vår
LETT Å GÅ I ULIKE GRØFTER
«Det er viktig å ikke idyllisere, forfulgte er bare
vanlige mennesker. De har ikke vinger. Men

plass, vil andre ta den. Vi har ikke noe å skamme oss over. En
forfulgt kristen kvinne fra Eritrea sa: Dersom dere slutter å
skamme dere, kan det bli vekkelse i Norge.Vi trenger å påvirke
kulturen. La det bli en kultur for å bruke den friheten vi har!»
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MØTEKALENDER MARS
1. mars 19.30	Namsos Misjonsforsamling
3. mars 11.00	Val Misjonsforsamling, Val
VGS
3. mars 19.00	Steinsdalen bedehus
3. mars 11.00	Volda frikyrkje
3. mars 17.00	Pinsekyrkja i Volda –
Familiesamling med Åpne Dører
og sanggruppa LaKris
5. mars 11.00	Formiddagstreff Brattvåg
bedehus
6. mars 19.30	Arena, Knapstad
7. mars 19.00	Bø, Randaberg
7. mars 11.00	Formiddagstsreff Langevåg
bedehus
9. mars 19.00	Heia Misjonshus
10. mars 11.00	Øvrebø frikirke
10. mars 11.00	Klepp Stasjon bedehus
10. mars 11.00	Moi kirke
10. mars 11.00	Fredheim Arena
10. mars 11.00	Hjellvik Bedehus
12. mars 11.30	Centralkirken, Bergen,
Formiddagstreff
12. mars 19.30	Søvik bedehus
13. mars 19.30	Solevåg bedehus

13. mars 19.00	Høland Normisjon
14. mars 19.30	Birkeland bedehus
15. mars 19.00	Tonstad Bedehus, Yngres
17. mars 11.00	Tonstad Bedehus
19. mars 19.00	Betel Fyresdal
22.-24. mars K
 rik Høyfjellssenter, SSIS-kurs
22.-24. mars A
 lta Frikirke, Seminar
24. mars 17.00	Molde bedehus
24. mars 11.00	Halden Baptistmenighet
24. mars 11.00	Tønsberg Misjonskirke
24. mars 11.00	Kristiansand frikirke
27. mars 19.30	Misjonshuset i Engesetdal
28. mars 12.00	Formiddagstreff Emblem
bedehus
Møter med Helen Berhane:
8. mars 19.30	BBM, Hauge I Dalane
9. mars 19.30	Salem Ung, Stavanger
10. mars 11.00	Fredheim Arena, Sandnes
10. mars 18.00	Aksdal kirke
Rettelse:
Erna Søgaard Ultvedt forkynner
for Åpne Dører (deler av etternavnet
hadde falt bort i februarbladet.)

8.MARS-TOG!
8.MARS-TOG!
Vi har all grunn til å være frimodige på våre trossøstres
vegne. De som hver dag betaler en høy pris for sin tro.

BLI MED

I

Når du går i toget – se for deg Asia Bibi som har vært 9 år på dødscelle. Tenk på din irakiske søster
som har vært fanget av IS, på din nigerianske søster som har vært tvangsgiftet i fangenskap hos
Boko Haram. På dine søstre i India, Egypt, eller i et fengsel i Iran. Gå frimodig i solidaritet for dem. I
bønn til Gud, som ser oss alle.

I Oslo samarbeider vi i år med JesusKvinner, som starter sin nasjonale
konferanse denne dagen. Styreleder i Åpne Dører, Kristine Eiken Sortland
og leder for JesusKvinner, Anne Christiansen skal bære fanen.

TID OG STED:

YOUNGSTORGET KL 18.00
UNDER FANEN
«TROSFRIHET FOR VERDENS KVINNER!»

Se opendoors.no for
info om eventuelle tog
i flere norske byer.

