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Åpne Dører har program på TV
Visjon Norge hver torsdag kl.19.30.
Nytt program annenhver uke,
reprise uka etter.
Åpne Dørers målsetting er å styrke og utruste kristne brødre
og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av
sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med
på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen littera
tur, støtte kristen
mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile
land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere
seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte
og be for dem.
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Saudi-Arabia er et åndelig festningsverk.
Her mottok Muhammed ifølge islamsk
tro åpenbaringene fra Allah. Mekka regnes som islams viktigste helligsted. Kun
muslimer får komme innenfor denne byens grenser.
På 1700-tallet levde Muhammed ibn
´Abd al-Wahhab. Han tolket koranen
svært bokstavelig. Læren hans kalles
wahhabisme. Han inngikk en allianse
med Saud-familien, der han skulle støtte
deres erobringer dersom de beskyttet
hans lære. Da Muhammed ibn Saud erobret det meste av den arabiske halvøy, ble
wahhabismen statsreligion.
Den radikale tolkningen av islam har
inspirert mange muslimske grupper. På
grunn av sin oljerikdom har Saudi-Arabia vært i stand til å spre wahhabismen. I
Pakistan er det etablert flere titusen madrassaer, koranskoler, der barn og unge
blir undervist i wahhabisme. I mange
land i Afrika bygges det store, vakre moskeer med høye minareter for å vise islams
storhet. Skoler etableres. Der får barn fra
fattige familier undervisning, bare de vil
konvertere til islam. Saudi-Arabia driver
statsfinansiert misjonering. I mange av
verdens byer er det moskeer finansiert av
Saudi-Arabia.
Bibelen lærer oss at den kristne kirke
ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men
mot makter og åndskrefter (Efes. 6,12).
Når en religion benekter at Jesus Kristus
er Guds Sønn og verdens Frelser, er den

av Antikrist (1. Joh. 4). Det finnes også steder der Satan har sin trone (Åpenb. 2,13).
Men midt i alt dette må vi kristne huske
hvordan vi skal føre kampen: «Vi kjemper
ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin
kraft fra Gud og kan legge festninger i
grus. Vi river ned tankebygninger og alt
stort og stolt som reiser mot kunnskapen
om Gud» (2. Kor. 10,3-5). I Den hellige ånds
kraft drev Jesus ut urene og onde ånder.
Det er vårt kall også, og det skjer først og
fremst gjennom bønn.
Vi leser og hører nesten daglig om
radikal islam. Men det vi ikke hører like
mye om, er den gjerning Gud gjør i den
muslimske verden. Jesus åpenbarer seg!
Han viser seg i syner og drømmer. Noen
kan fortelle at han viste seg for dem mens
de var på pilegrimsreise, hadj, til Mekka
under ramadan. Han taler til mennesker
gjennom internett og satellitt-TV. Saudiere leser Bibelen på smarttelefonene sine.
Gud er ved sine Ånd
mektig til å rive ned
alle festningsverk. Vi
vil kjempe i bønn,
slik at Guds rike
skal komme i SaudiArabia.

Stig Magne Heitmann | Faglig leder

Gen. sekr.: Morten Askeland
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Den muslimske verden

gå der lenger', sa hun. 'De skremmer meg.'»
På skolen hadde Nadine blitt
undervist – ifølge islam – om at
de dødes sjeler blir straffet, torturert og banket opp i graven hvis de
ikke har ført et godt liv.
Lela kunne ikke holde ut at
datteren skulle leve med fykt for
dette, og bestemte seg for å forFor godt til ikke å dele det
telle henne evangeliet.
med andre
Gjøre plass for evangeliet
«Det er ikke sant. Gud elsker
Lela bestemte seg for å ta saken Lelas nye tro gjorde ting ganske
opp med noen utenlandske ven- mye mer komplisert i livet hennes. deg og ønsker ikke å torturere
ner som var kristne. Det hun ikke Å dele evangeliet med muslimer noen. Han ønsker bare å elske
deg, og at du skal elske
visste, var at disse vennene
Ham og følge Ham.»
lenge hadde bedt for henne
Nadine ble begeistret
og ivrig ventet på en anledog bestemte seg øyeblikning til å dele evangeliet
kelig for å ta imot Jesus,
med henne.
tross sin unge alder. Men
Vennene viste Lela et
for en 11 år gammel ny
fjernsynsprogram som tok
troende er det svært
opp uoverensstemmelser
vanskelig å tie stille om
i Koranen på en ganske
sin tro. I sin entusiasme
overbevisende måte. Prodelte Nadine straks evangrammet ble presentert
geliet med sin mormor;
av en tidligere muslim
en streng og fundamentasom hadde konvertert til
listisk muslimsk kvinne
kristendommen. Lela fikk
med mektige venner.
sjokk av programmet.
«Hun ble rasende,»
«Jeg kunne ikke tro
forteller Lela. «Og fra den
at alt jeg alltid hadde tatt
dagen gjorde hun alt hun
for gitt, var galt. Hvordan
kunne for å få meg til å gå
kunne det være at jeg aldri
bort fra troen min. Hun
hadde lagt merke til at Korarbeidet også hardt for
anen faktisk gir muslimer
å kutte båndene mellom
ordre om å drepe? Nå, når
meg og Nadine.»
jeg ser tilbake på den ti- «Hvordan kunne det være at
den, ser jeg at Gud gradvis
åpnet mine øyne for sannjeg aldri hadde lagt merke Forberedt på å dø
Først bestemte moren at
heten. Han gjorde plass for
evangeliet.»
til at Koranen faktisk gir mus- Lela skulle snakke med
en høyt rangert muslimsk
De kristne vennene til
geistlig. Lela gikk rett på
Lela underviste henne fra
limer ordre om å drepe?»
sak, og fortalte ham: «Jeg
Bergprekenen i Bibelen.
elsker muslimer, men jeg
«De viste meg hvordan
Jesus ba etterfølgerne sine om er strengt forbudt over hele Den har alvorlige spørsmål om Koraå svare annerledes, å svare med arabiske halvøy. Men som kristen nen.»
Mannen svarte henne at han
kjærlighet, til og med når de ble mor klarte hun ikke å holde evankunne svare på alle spørsmål hun
utfordret og behandlet med for- geliet skjult for sitt barn.
«En dag kom min 11 år gamle måtte ha. Men da hun presenterte
akt,» husker hun.
Bergprekenen åpnet døren til datter, Nadine*, gråtende hjem ham listen med uoverensstemhele evangeliet, og gradvis lærte fra skolen. 'Mamma, jeg vil ikke melser og spørsmål, begynte han
er du ingen ekte muslim. Jeg tror
du er en liberal muslim, for hvis
du virkelig er muslim, så følger du
hele Koranen.»
Denne uttalelsen satte i gang
noe som hadde gnagd i bakhodet
til Lela en tid. «Er jeg en virkelig
muslim, eller har jeg misforstått
noe?»

SKILT PÅ GRUNN AV EVANGELIET
I

alle land på Den arabiske halvøy legger muslimske familier hardt press på nye troende for at de skal fornekte sin tro på Kristus. Den unge moren Lela's historie er et
eksempel på hvor mye det kan koste å begynne å følge Jesus her.
Lela* Lela* husker tydelig hvordan alt startet for
fire år siden, da den første alvorlige tvilen begynte
å ta form i tankene hennes.
Hun så en fjernsynsreportasje om et angrep
på en gruppe kristne i Egypt. En av dem ble sitert
slik: «Alle muslimer er onde. De hater oss.»
Lela var den gang 30 år gammel, skilt og mor
til en datter. Hun gikk nesten aldri til moskéen,
men akkurat som alle andre i sin kultur, anså hun
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seg for å være muslim. Denne TV-reportasjen satte
i gang en heftig diskusjon med en gruppe venner.
Lela sa at hun var uenig, og kom med en sterk
uttalelse om troen sin: «Vi trenger ikke å hate
kristne. Og vi trenger absolutt ikke å bruke vold
mot dem, gjør vi?»
En av vennene pekte på at Koranen faktisk
inneholder vers om å drepe ikke-muslimer. Vennen utfordret henne: «Hvis du ikke støtter det, så

Lela mer om Kristus. Etter å ha begynt i en hemmelig bibelgruppe,
ga hun sitt liv til Kristus. Siden
den gang har Lela vært fylt av en
fred som hun aldri tidligere har
opplevd, i tillegg til en fast beslutning om å fortsette å følge Jesus
uansett hva som skjer.

www.opendoors.no
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Den muslimske verden

kymre seg, og at moren ville få det
bra.
Det Nadine ikke visste, var at
bestemoren i hemmelighet hadde
endret fokus fra Lela til Nadine.
Ved å benytte seg av innflytelsesrike venner, klarte bestemoren å
få en rettskjennelse som skulle
hindre den nå 13 år gamle Nadine
i å forlate landet sammen med

moren Lela. Hun gjorde også krav
på foreldreretten frem til barnebarnet fylte 18 år.
I løpet av denne tiden fortsatte
truslene mot Lela å øke. Etter at
pastoren hennes sterkt rådet
henne til å løpe for livet, bestemte
Lela seg for å forlate landet. Hun
måtte forlate Nadine i bestemorens varetekt.

Å velge mellom å forlate din
datter og en sikker død ... Det er et
valg ingen skulle behøve å ta. Likevel, hver dag lider Lela over adskillelsen fra sitt eneste barn fordi
hun bestemte seg for å følge den
Ene som ga alt for å frelse henne.
*Navn endret av sikkerhetsgrunner.

Be
Hver eneste stund hun kan, ber Lela for datteren sin. Hun ber om at Nadine må stå imot bestemorens forsøk
på å rekonvertere henne til islam. Lela venter ivrig på at Nadine skal bli 18 år; da vil hun være juridisk uavhengig og i stand til å forlate landet og bli gjenforent med moren.

Vær med å støtte dem i dine bønner:
• Be for Lela som er i et annet land, skilt fra datteren. Hun savner henne hver eneste dag. Be om at Gud trøster
henne, og at han gjennom sitt ord er lykt for hennes fot og lys på hennes sti.
• Be for den unge troende Nadine som lever i fiendtlige omgivelser. Be om at Gud – gjennom troende, visjoner
og drømmer – må fortsette å trøste Nadine og vise henne Sin kjærlighet. Be om at hun må beholde troen og
fortsette å stole på Gud.
• Be for Lelas mor; at hun må få øynene åpnet for Guds kjærlighet. Be om at det harde hjertet hennes må bli
gjort mykt av Den hellige ånd.
• Be om at Lela og Nadine må bli gjenforent, at det må bli mulig for dem å bo sammen og tilbe Gud i frihet.

å vike unna og avsluttet møtet.
Han ga henne ordre om å komme
tilbake en annen gang.
«Jeg fortalte ham at det var en
skam at han hadde mastergrad
og en doktorgradstittel i islamsk
teologi, men likevel ikke kunne
svare på de mest grunnleggende
spørsmålene om Gud.»
Det er vel unødvendig å si
at imamen aldri mer kontaktet
henne. Men Lelas familie gav ikke
opp. Noen uker senere ble hun
innkalt hjem til en onkel i en øde
del av landet, langt borte fra alt.
De sa at hun skulle komme alene,
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og at hun skulle la datteren være
igjen hjemme.
«Jeg var svært redd for hva
de kunne gjøre med meg. Men
bestemte meg for å dra. 'Hvis de
dreper meg, så dør jeg for Jesus,'
tenkte jeg. 'Det går bra, for jeg er i
Hans hender.'»
Under møtet truet familien
med at de ville drepe henne.
«De ga meg tre dager til å angre og komme tilbake til islam,
hvis ikke ville de drepe meg. Det
var mange menn der. De bokstavelig talt stilte meg til veggs ved å
bruke harde ord. 'Vi kan drepe deg

her og nå, og begrave deg i skogen.
Ingen kommer noen gang til å få
vite det.'»
Adskilt
Livredd og skjelvende vendte Lela
hjem igjen den natten. Selv om
hun forsøkte å skjule situasjonen
for Nadine, la datteren merke til
at hun var i sjokk.
Før hun gikk til sengs, ba datteren: «Jesus, vær så snill, ikke la
moren min dø.» Så snart Nadine
hadde sovnet, viste Jesus seg for
henne i en drøm. Han fortalte
Nadine at hun ikke trengte å be-

30 dager i bønn
for verdens muslimer

Kristne rundt om i hele verden ber for den muslimske verden under Ramadan, som i år begynner 27. mai. Bli med i
bønn – og inviter også andre til å bli med – ved å benytte
bønneguiden '30 dager i bønn for verdens muslimer' med
daglig lesning og bønneemner.
Du kan bestille gratis hefter for deg og dine venner ved
å sende en epost til norway@od.org eller ved å ringe
38 11 14 00
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Bibeldistribusjon

Hunger etter evangeliet
D

en arabiske verden har
gradvis blitt mer mottakelig for evangeliet, ifølge
Joep, en hemmelig bibeldistributør på den arabiske
halvøy. Han gir et unikt innblikk i hvordan Guds Ord blir
distribuert.

«Folk er så sultne etter Ordet at
det rett og slett finner dem.»
Bibeldistributør Joep har
jobbet på den arabiske halvøy i
mange år, med støtte fra Åpne
Dører. Han vet alt om utfordringene med å importere bibler til de
strenge muslimske landene der.
I enkelte land, som SaudiArabia og Jemen, er det forbudt
å importere bibler i større mengder enn en eller to for personlig
bruk. I andre land er det større
toleranse, men det varierer fra
land til land. Bibler selges bare
i kirkelig sammenheng, og de er
vanligvis ikke lett tilgjengelige for
vanlige borgere.
Guds Ord forandrer liv
Med alle disse restriksjonene
forstår vi at det er vanskelig for
evangeliet å finne veien inn i kjerneområdet til islam. Likevel er
Joep full av historier om hvordan
Guds Ord har nådd folk og forandret livet deres. Det har vært mest
merkbart blant ikke-vestlige arbeidsinnvandrere.
I arabiske land jobber millioner av asiater på kontor, i private
husholdninger, som arbeidere og
barnepiker.
«Mange av pastorene er svært
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modige når de deler evangeliet
med sine landsmenn. De prøver å
dele evangeliet alle måter de kan.»
Joep sin erfaring er at det nå er
mer åpenhet enn noensinne, mest
fordi det finnes nye kanaler å dele
evangeliet gjennom.
«Bibelen er ikke lenger begrenset til trykte bøker.»
Nylig fikk han overrakt tusen
lydbibler fra en reisende i Åpne
Dører. Disse lydbiblene var på
flere språk, og lå på et mikro SDkort.
«Mange arbeidere fra asiatiske
land er funksjonelle analfabeter,
så det er svært vanskelig for dem
å lese Bibelen. De kan enkelt sette
mikrobrikkene med lydbibler inn
i telefonen og lytte til evangeliet.
Noen av dem får høre evangeliet
for første gang på sitt morsmål
mens de jobber i dette lukkede
landet.»
Drømmer og visjoner
Olivier* er en annen bibeldistributør som arbeider på den arabiske halvøy. Han har vært sentral
i å lede lokalbefolkningen til Gud.
Om natten plasserer han bibler
på trappene, for så å følge opp
dem som viser åpenhet for budskapet på dagtid.
Olivier har mange historier
om hvordan Bibelen leder arabiske muslimer til Kristus, ofte i
kombinasjon med drømmer og
syner. «Muslimer finner Kristus
bare ved å lese evangeliet.»
I løpet av de siste årene har
han døpt noen av dem, i all hemmelighet.

På den arabiske halvøy er det
omtrent umulig for disse troende
å bli med i en eksisterende kirke.
For å unngå at familiemedlemmer skader dem, forteller de ofte
ikke sine nærmeste at de følger
Jesus. Men fordi trofaste troende
som Olivier betjener dem, har de
mulighet til å vokse i disippelskap og holde kontakten med det
verdensomfattende Kristi legeme.
Og når det legger seg til rette, kobler Olivier dem sammen og hjelper dem å danne små grupper.

«Bibelen er ikke lenger begrenset til trykte bøker. Nylig fikk han
overrakt tusen lydbibler fra en
reisende i Åpne Dører. Disse lydbiblene var på flere språk, og lå på
et mikro SD-kort»

Avhengig av bønn
I dyp hemmelighet, skjult i landsbyer i kjerneområdet til islam,
bygger Gud sitt rike blant disse
nye troende. Åpne Dører hjelper
Oliver og Joep gjennom forbønn
og med bibler og disippelmateriale for å støtte dem.
Etter å ha distribuert bibler i
et tiår, har Joep lært at det er én
ting han kan og må stole på: bønnens kraft.
«Jeg starter dagen med bønn
og jeg avslutter dagen med bønn.
Selv før jeg sender en e-post,
ber jeg; at mottakeren vil
motta den på en god
måte, og at det ikke
vil være noen feil
i kommunikasjonen», sier han og
oppfordrer:
«Vær med meg
i bønn for å støtte
dette arbeidet!»
s.10

››››

*Navnene er endret av sikkerhetsmessige grunner.
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Brevtjenesten

Be
• Be for landene på den arabiske halvøy; Saudi-Arabia, Jemen, Qatar, Oman, Bahrain, De forente arabiske
emirater og Kuwait. Be om at de skal bli mer åpne for evangeliet. Takk Gud for åpningene han gir.
• Pris Gud for Joep og Olivier; for deres dristighet og lydighet på tross av fare, og for deres tålmodighet;
noen ganger tar det år før arbeidet deres bærer frukt.
• Be for arbeidet Olivier gjør. Det er svært utfordrende, og han trenger Guds beskyttelse, visdom og følsomhet hver dag.
• Be for myndighetene, som spiller en avgjørende rolle når det gjelder reglene kristne må følge. Be om at
deres sinn blir åpnet opp for Guds stemme, og at de gir kristne tillatelse til å gjøre det de trenger å gjøre.

Gi

Kuwait
Bahrain

Hjelp til med å dele evangeliet på den arabiske halvøy

m

an

Saudi-Arabia

O

Den arabiske halvøy er kjent for å være et ugjestmildt sted for kristne. I dette området ble islam grunnlagt, og det er her den strengeste teologien blir undervist. Muslimer tror profeten Muhammed
sa at det bare kan være én religion på den arabiske halvøy,
og derfor må alle kirker i regionen ødelegges.

Qatar
Forente Arab.
Emirater

Disse holdningene er merkbare: Alle syv landene på den
arabiske halvøy er på Åpne Dørers forfølgelsesliste, med
Jemen (nr. 9) og Saudi-Arabia (nr. 14) som de høyest rangerte.

Jemen

Hemmelige troende på den arabiske halvøy kjemper for å få
Bibelen på arabisk og hjelpe andre troende til å vokse og bli styrket i
troen. Åpne Dører støtter dem gjennom å organisere bønn, distribuere bibelmateriale og lære opp troende og pastorer.
Vil du støtte arbeidet vårt og bidra til å forvandle livet til mer enn 7000 forfulgte kristne på den arabiske
halvøy?
Her er noen eksempler på hvordan din gave kan hjelpe:
•

275 kr. kan bidra til produksjon og distribusjon av bibelressurser og annet materiell på de viktigste
språkene som brukes i landet.

•

350 kr. kan hjelpe en hemmelig troende å bli koblet, og engasjert i en kirke, gjennom en kreativ mobilapp, ettersom noen hemmelige troende ikke fysisk kan besøke en kirke.*

Du kan støtte ved å bruke vedlagte giro, eller på vår hjemmeside www.opendoors.no, eller send SMS
«åpne200» el «åpne500» til 2160 for å gi 200,- el 500,*Dersom prosjektene blir fullfinansiert, vil vi bruke din gave til det prosjektet som ligner mest eller der behovet er
størst.
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Skriv en hilsen!

India – Martina og barna hennes
«Jeg kommer alltid til å huske 30.
juni som dagen da jeg mistet min
beste venn», sier Martina. I fjor
sommer ble mannen hennes, pastor Joseph Kura, brutalt drept på
gården sin av det man mistenker
var muslimske fulani-gjetere. Han
etterlot seg Martina og syv barn.
To dager før angrepet, hadde
Joseph hørt at det var tømmerhoggere i området. Han spurte
om å få låne maskinene deres
for å kutte ned noen trær. Senere
kom en ung mann til gården. Han
kranglet, og beskyldte Jpseph for
å ha kuttet ned et tre som tilhørte
ham. Joseph rapporterte hendelsen til den lokale lederen, som
innkalte begge til en samtale om
saken. Lederen ga ordre om at
Joseph skulle betale for treet, noe
han gjorde. Men etter møtet truet
den unge mannen Joseph med at
en kamp ikke er avsluttet på én
dag.
Joseph bestemte seg for å holde
seg borte fra gården neste dag.
Han hadde leid noen ungdommer
til å hjelpe med gårdsarbeidet, og

på ettermiddagen kontaktet de
Joseph. Maskinen fungerte ikke,
og han gikk for å hjelpe dem. Etterpå ble han værende for å hjelpe
til med avslutningen av arbeidet.
Da de holdt på å pakke
sammen, hørte de rop i bushen. I
neste øyeblikk løp en gruppe muslimer mot dem. 'Jeg vet at de har
kommet for å ta meg,' sa Joseph til
ungdommene som var sammen
med ham. De løp bort, mens Joseph møtte angriperne. De drepte
ham og etterlot den lemlestede
kroppen.
Rapporten om Josephs død
nådde snart Martina.
«Jeg skrek og falt sammen på
gulvet. Noen menn fra menigheten hentet liket og brakte det til
likhuset. Jeg gråt til jeg var tom
for tårer. Men tårer kunne ikke
bringe Joseph tilbake.»
«Jeg så opp mot himmelen og
sa: 'Gud, her er jeg med mine syv
barn. Ta vare på oss og oppfyll
dine løfter. Du vet at jeg ikke har
noen inntektskilde.'»
Åpne Dører ble en del av

svaret på Martinas bønn. Vi står
sammen med familien i bønn, og
de har også mottatt økonomisk
støtte gjennom Åpne Dører.
Vil du stå med i bønn for Martina og barna? Be om at Herren
sørger for dem, helbreder og trøster dem. Du kan også oppmuntre
familien ved å sende dem en hilsen.
Denne skrivekampanjen avsluttes 10. juli i år.

Finn flere skrivekampanjer på www.opendoors.no

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

• Skriv gjerne fornavnet ditt og hvilket land du
bor i, men ikke hele adressen.
• Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers.

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

world watch update

NYHETER
MEXICO: Narkotikahandel knyttet til militante islamister
20 terrorgrupper verden over har
koblinger til colombianske og
meksikanske narkotika- karteller. Dette skriver den meksikanske avisen El Diario de Cohauila i
en artikkel 22. februar 2017.
Artikkelen viser hvordan islamske militante grupper som AlQaida og Hizbollah blir «sponset»
av karteller som Sinaloa, ledet
av Ismael «El Mayo» Zambada.
Informasjonen er hentet fra en
rapport som kom i 2014, fra den

amerikanske Drug Enforcement
Administration (DEA)
«Statistikken er bekymringsfull, men ikke overraskende», sier
Rossana Ramirez, som jobber for
World Watch Research.
«Sammenhengen mellom
narkotikasmugling og 'narko terrorisme' er økende; dette er ingen
ny trend,» forklarer hun.
«Faren for Mexico er at terrorister med erfaring fra utlandet,
sannsynligvis gjør de kriminelle

«Sammenhengen mellom narkotikasmugling og 'narko
terrorisme' er økende; dette er ingen ny trend...»

- Rossana Ramirez, om
terrorisme i Mexico

INDIA: Usikker fremtid for kristne etter valget

miljøene mer slagkraftige, og
dermed trues stabiliteten i landet. I denne sammenheng vil alle
lokalsamfunn og kirker som bekjemper organisert korrupsjon
og kriminalitet, være sannsynlige
ofre for represalier.»
The Guardian rapporterte 23.
september 2016 at minst tre katolske prester mistet livet i Mexico
samme år, som en følge av dette.

INDONESIA: Minkende toleranse? Flere kirker stengt
Indonesiske myndigheter i Bogor,
West Java, har forbudt tre kirker
å drive med religiøse aktiviteter.
Ifølge UCANews har Metodistkirken i Indonesia, Huria Batak protestantiske kirke og et hus
brukt av katolikker til katekismeundervisning, blitt beordret til å
stenge dørene. Lokale myndigheter sa at de ikke kunne garantere
for sikkerheten deres.
Abdi Saragih er pastor i Metodistkirken i Bogor, 60 km sør for
hovedstaden Jakarta. Han sier at
i løpet av årene har kirken hans
stått overfor trusler både fra regjeringen og radikale muslimske
grupper.
Dette er ikke en ukjent historie. I fjor ble den nye Santa Clara
kirken i Bekasi sperret av en islamistisk gruppe, som krever at bevillingen deres blir annullert.
At dette er et omstridt tema,
12 Åpne Dører • Nr. 5 • Mai 2017

ble klart tidligere i år. Etter å ha
vært stengt i syv år, ble en annen
kirke i Bogor fortalt at de kunne
åpne igjen dersom de tillot en moské å holde til på deres eiendom.
Denne kunngjøringen sammenfaller med besøket av SaudiArabias overhode i mars, det
første på 47 år. Den indonesiske
regjeringens statssekretær Pramono Anung uttrykte håp om at
Saudi-Arabia vil fremme moderat
islam, spesielt siden gulfstatene
fører an i en muslimsk majoritetsallianse mot IS.
Imidlertid har besøket av den
saudiarabiske kongen gitt grunn
til bekymring. Man frykter at indonesisk islam begynner å miste
sin historiske anseelse for toleranse og moderasjon.
Moderate sunni-islamske antiWahhabi grupper i Indonesia har
lenge klaget over den saudi-finan-

sierte innsatsen for å spre SalafiWahhabi. De ser på den som en
kilde til at landet blir utsatt for
en stadig mer merkbar økning i
radikal islam.

Indias hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP) synes å
ha befestet sin politiske posisjon
i India etter at partiet vant flere
delstatsvalg i februar og mars.
Etter at resultatet ble talt opp i
Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa og Manipur, hadde de sikret et romslig flertall i Indias mest
folkerike delstat, Uttar Pradesh,
samtidig som de oppnådde mer
makt i andre regioner.
I Uttar Pradesh vant BJP 225
av de 403 setene, samtidig som de
oppnådde et overveldende flertall
i Himalaya-delstaten Uttarakhand: 56 av 70 seter. De fikk også
stor tilslutning i Goa og Manipur.
Selv om de ikke vant noen av disse
delstatene, vil de sannsynligvis
danne en regjering der.
Som et resultat av dette har 65

% av den indiske befolkningen nå
kommet under BJP-styre, både på
delstats- og statlig nivå.
Suksessen til BJP gjør det mulig å innsette den presidenten
de selv ønsker, etter valget i juni
2017. Nåværende president Pranab Mukherjee har da fullført sin
periode.
For minoritetsgrupper er dette
ikke gode nyheter. I oppkjøringen
til valget ble det rapportert om en
økning i vold, særlig mot kristne.
Mumbai-baserte Catholic
Secular Forum har publisert en
rapport om kristen forfølgelse i
India. I følge denne har ca. 12 000
kristne opplevd forfølgelse i 2016;
dette inkluderer drap, fengsling,
overfall, voldtekt og trakassering.
I Uttar Pradesh er det registrert en nesten tredobbel økning i

tilfeller av trakassering og angrep
på kristne. Rapporten fortalte at
lignende angrep ble observert i
Uttarakhand, Goa og Manipur.
Observatører venter at resultatene vil gjøre partiet enda «modigere» når det gjelder å fremme
sin hindunasjonalistiske agenda
på en aggressiv måte, og øke presset på minoritetsgrupper.
Med en sterkere representasjon i overhuset, kan den BJP-ledede regjeringen være i posisjon
til å innføre lover for å vedta en
«anti-konverterings lov» på nasjonalt nivå.
I dag har allerede fem delstater en slik anti-konverterings
lov på plass: Madhya Pradesh,
Chhattisgarh, Orissa, Gujarat og
Himachal Pradesh.

www.opendoors.no
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Ja, det finnes håp!
av Linda Askeland, Informasjonsleder

Finnes det håp? Spør jeg den
unge kvinnen som sitter ved
siden av meg. «Ja, der er
håp,» sier hun med overbevisning, og smiler!

om mye kan synes håpløst, så
har Maryam rett, det finnes håp.
For Han som er verdens Håp, er
å finne også i et telt i en flyktningeleir.
Kristne i Libanon har bedt om
å få dele evangeliet med sine syriske naboer i mange år. Men selv
om Maryam er libaneser, er hun
ikke en av dem. Hun kjente ikke
kristendommen før hun kom til
«Center of hope» helt sør i Libanon, nesten på grensen til Israel.
«Jeg visste ikke noe om kristne,

Jeg er på reise med Åpne Dører
for å se på arbeidet vi gjør for å
støtte de kristne i Syria, som lever
under svært krevende forhold. Og
for å støtte de kristne i Libanon
med å nå ut til de mange muslimske flyktningene i landet. Også
mange av de kristne flyktningene
fra Syria er med i
arbeidet i flyktninInnholdet i matkassene
geleirene.
som våre partnere deler
Jeg sitter bak en
ut. Dette er til god hjelp
skranke og stem- for en familie med
pler ut sekker med
mange munner å mette,
mat til syriske flykt- som ikke har noen ting.
ninger. Maryam ved
siden av, har ansvaret for denne delen
av arbeidet. Unge
og gamle kvinner
og menn står i kø
i to lange rekker
for å få månedens
matrasjon til seg og
sin familie. Av og til
hvisker Maryam til
meg: «denne kvinnen er med i en og hadde ingen tanker om Jesus.
bibelstudiegruppe. Hun har tatt Jeg ble nysgjerrig på dette med
imot Jesus» Det glitrer i øynene bønn. For å finne ut om det var
hennes. I Libanon er der mellom greit at en muslim leser i Bibelen,
en og to millioner flyktninger fra googlet jeg det,» forteller hun. Og
Syria og Irak. De fleste av dem fortsetter «Jeg likte det jeg leste,
bor i flyktningeleirer, mange har den måten de kristne tjener andre,
allerede vært der i flere år. Selv og hjertet de viser for mennesker
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i nød. Men mest av alt ble jeg tiltrukket av den freden de hadde.»
Midt i vanskeligheter og sykdom opplevde Maryam en fred
som ingen i hennes familie hadde
opplevd før. «Siden da har Jesus
arbeidet med meg for å forandre
livet mitt» forteller hun.
Hennes foreldre vet fortsatt ikke at hun er blitt en kristen, men de vet at hun arbeider
sammen med våre partnere for å
hjelpe syriske flyktninger. «Jeg vil
dele evangeliet med min familie,
i Guds timing, når
Han åpner døren
for det.» Hva som da
vil skje, vet Maryam
ikke. Vær med å be
for henne og foreldrene.
Der er millioner
av menn og kvinner
som er i den situasjonen Maryam var i,
som ikke vet noe om
Jesus. Men vi tror at
det nå er Guds tid for
den muslimske verden. Alle vitnesbyrdene som kommer
fra hele Midtøsten
forteller at Gud gjør noe i dette
området. For muslimer som forlater islam og kommer til tro på
Jesus, kan dette bety forfølgelse
og stor fare. Vær med å be for dem.
Vi er privilegert som får tilhøre
Guds rike, og være en del av det
Han gjør i dag!

Ramona*, her
sammen med tre av
sine fem barn. De
gikk dag og natt i tre
døgn over fjellet for
å komme i sikkerhet.
Nå bor de i en leir sør
i Libanon, der de får
støtte fra Åpne Dører,
gjennom lokale
partnere.
*navn endret av sikkerhetshensyn
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HEI,
VIL DU HA BESØK?
I løpet av et år har vi har rundt 500 treffpunkt med
menigheter, forsamlinger, husgrupper, bønnegrupper, konfirmanter og eldretreff.
Vår drøm er å nå enda lenger ut - til bredden av menigheter og forsamlinger - i
hele landet. Velkommen til å ta kontakt om dere ønsker at vi skal komme og
dele vitnesbyrdet fra våre forfulgte søstre og brødre.
De trenger at vi står sammen med dem, og vi her i vesten trenger å bli inspirert av deres fortellinger!
Ta gjerne kontakt om dere ønsker besøk fra Åpne Dører
Mail: norway@od.org / tlf: 38 11 14 00

VI BESØKER BLANT ANNET DISSE STEDENE I MAI
Dato		Tid		Sted
04. mai 		
19.30		
Hordvik bedehus
06. mai 		
19,30 		
Nærbø kristelige ungdomslag
07. mai 		
11,00 		
Randaberg Misjonsforsamling
07. mai 		
11.00 		
Lura bedehus
07. mai 		
11.00 		
Pinsekyrkja i Volda
08. mai 		
19,00 		
Gideon Stavanger
10. mai 		
19,30 		
Betania Tananger
12. mai 		
20,00 		
Meetingpoint Randaberg
13. mai 		
18,00 		
Husmøte Holmestrand
14. mai 		
11,00 		
IMF Straume Forum
14. mai 		
11,00 		
Klepp Frikyrkje
14. mai 		
19,00 		
Sandhåland bedehus
28. mai 		
11,00 		
Midtgård bedehus, Leknes
28. mai 		
11.00 		
Kviteseid bedehus

Radioprogram fra Åpne Dører
Nå sendes radioprogrammene til Åpne Dører
på 19 radiokanaler, fra Kristiansand i sør og
helt opp til Trøndelag. Du kan også lytte til
programmene på Podcasten vår, ved å søke
på «Radioprogram fra Åpne Dører» iTunes.

På http://olaugb.podbean.com har du
også mulighet til å lytte og bli «følger» av
programmene. Olaug Lillian Bjørke loser oss
gjennom et kvarter med sterke historier fra
den forfulgte kirke, oppmuntrende sanger
og viktig informasjon.

