Hva om
det å følge
Jesus betyr
...
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Bruk litt tid på å lese historiene, be ut bønnene, og bli styrket i din egen tro.
KARTET FORANDRER HVORDAN VI RESPONDERER.
Kartet viser oss hvor våre bønner, støtte og handling
er mest nødvendig. Den viser de landene hvor vi kan
be Gud gripe inn, oppfordre politikere til å handle
og hvor vi kan være med å støtte kirken økonomisk
slik at de kan fortsette å være lys og spre Guds
kjærlighet.
KARTET FORANDRER VÅR HOLDNING TIL
KRISTEN TRO.
Å være kristen handler ikke om å ha dine foreldres
tro eller å bare gå i kirken et par ganger i måneden.
Kartet viser at kristne rundt om i verden mener at
Jesus er verdt ALT: Trygghet, eiendeler, familie og
frihet – mange risikerer alt. Lar vi dette utfordre,
inspirere eller forandre vår tro på Jesus?

...å bli satt i
I Eritrea kan du bli arrestert og
fengslet for å gå i feil menighet.

“Nå vet jeg at jeg kan ha fred - fordi jeg
vet at jeg følger den ene sanne Gud. Jeg
vet at det er mange forskjellige måter å
møte forfølgelse på.“

“Vi er annerledes fordi vi følger
Jesus ... De aksepterer ikke at folk er
annerledes.”

I Kina er det ulovlig for alle under
18 år å gå i kirken eller på
søndagsskole. Ungdomsgrupper
møtes fortsatt, til tross for farene for
politirazzia. På ett hemmelig møte
kom politiet og noterte alle som var
der. En av jentene som var tilstede ble
svært redd. Etter å ha bedt sa hun:

De fleste i Algerie er muslimer.
Det kan derfor være vanskelig for
kristne å passe inn i samfunnet.
Simon (13) og faren hans blir plaget
når de forlater huset sitt. De har til
og med blitt kastet steiner på. Da
Simon spurte hvorfor folk mobber
dem og ikke liker dem, svarte faren
hans:

... å møtes til gudstjeneste i

...å bli

... at du fikk
karakterer
I Egypt er majoriteten muslimer.
Kristne blir lett identifisert ved sine
kristne navn. På universitetet betyr
det at noen muslimske professorer
med vilje mobber og gir dårligere
karakterer til kristne studenter:
“En venn fikk dårligere karakterer av
de muslimske professorene slik at
muslimske studenter kunne gå forbi
ham og få bedre muligheter.”
Fady, en kristen student i Egypt.

KARTET FORANDRER VÅR FORSTÅELSE AV HVA
MENIGHET ER.
Det er ikke en bygning, men en verdensvid menighet.
Eller som det står i 1.Kor 12:26 Vi er én kropp, vi hører
sammen med kristne over hele verden. Når noen lider,
lider vi sammen med dem.
Dette er et kart som kan skape endring.
Åpne Dørers World Watch List er en årlig rangering av steder der det
å følge Jesus koster. Målet med kartet er å vise steder hvor kristne
opplever stor motstand bare fordi de tror på Jesus.

Hva om et kart kunne skape endring?

“Noen ganger låser de oss inn
i en celle... Noen ganger ble vi
fastlenket. Noen ganger slo de oss
med stenger .... Det er utrolig at
jeg overlevde. Egentlig er det bare
Guds nåde .... Gud var med oss.
Vi ba og fastet, og noen ganger
vitnet vi til andre. Mange tok imot
Jesus. ”
Eyal, Eritrea

FAKTA. En av åtte kristne rundt i verden opplever en høy grad av
forfølgelse.
Rundt om i verden velger kristne å følge
Jesus til tross for faren for arrestasjon,
fengselsstraff, avvisning, trusler og vold.
I Afrika, Midtøsten, Asia og Latin-Amerika
lever millioner av kristne under forfølgelse
fordi de tror på Jesus.

Hva om du valgte å følge Jesus
til tross for den høye prisen?
Hva om troen på Jesus førte til at du
ble fengslet? Dersom det å være
kristen betydde at du ble mobbet,
måtte gå på kristne møter i det
skjulte, eller fikk dårligere karakterer ?
Hva om familien din kastet deg ut av
hjemmet på grunn av din tro, eller
at det å eie en bibel var ulovlig ?Hva
om det å følge Jesus betydde at du
opplevde vold og trusler?

Bønnepunkter
BE FOR ERITREA: Be om frihet for kristne i Eritrea. Be om at de som er i
fangsel for sin tro skal bli løslatt. Be om at de skal kjenne Guds styrke og
trøst.
BE FOR ALGERIE: Be om at Gud skal gi kristne ledere visdom i møte med
press og stenging av kirker. Be for dem som har valgt å følge Jesus, men
som møter motstand fra familien og lokalsamfunnet.
BE FOR KINA: Be om at Gud skal gi visdom til pastorer. Be om at unge skal
fortsette å bli kjent med Jesus og at Guds ord skal være tilgjengelig for alle.
BE FOR EGYPT: Be om at Gud skal beskytte kristne i Egypt. Be om at volden
mot kristne skal stoppe, og at kristne studenter skal behandles rettferdig.

...at familien
deg ut hjemmefra
India er et sterkt hinduisk land. Å
ta imot Jesus blir sett på av mange
som et svik mot Indias tradisjoner og
religion. Saree ble helbredet under
en gudstjeneste, etter å ha hatt
problemer med hørselen siden hun
var liten. Hun visste at valget om å
følge Jesus ville føre til problemer.
Familien hennes sa:
“‘Dersom du fortsetter å gå i kirken,
vil vi straffe deg!’ De slo og sparket
meg. Så ga de meg noen klær og
dyttet meg ut av døren. Min far sa:
‘Du er ikke datteren vår lenger.’“
Saree, India

...at du ikke hadde
tilgang på 		

?

Dersom noen oppdager at du har
en bibel i Nord-Korea, kan det føre
til arrestasjon og fangenskap i en
fangeleir på livstid. Da han bare
var 17, forlot Seojun i hemmelighet
Nord-Korea. Han krysset grensen til
Kina og fant tilflukt i et safehouse,
hvor han lærte om Gud. Han fikk
en bibel, men han visste at det var
for farlig å ta den med seg tilbake.
Han lærte seg 2000 vers utenat slik
at han kunne dele det med andre i
Nord-Korea!
“Jeg blir fortsatt oppmuntret av
bibelversene som jeg lære da jeg var
i safehouse, og jeg bruker dem godt.”
Seojun, nå pastor i Sør-Korea

BE FOR INDIA: Be om at kristne som er kastet ut av familien skal få kjenne
Guds nævær. Be om mirakler og at flere skal bli kjent med Jesus.

...å møte
og

… gi

I noen deler av Nigeria herjer
ekstremistgrupper. De prøver å
skremme de kristne og få dem
til å forlate området. Josephs far
var pastor i en menighet. Han
ble angrepet og drept av unge
muslimske ekstremister mens han
jobbet på gården sin. Joseph var sint
og ønsket hevn:
“Jeg innså at hevn ikke bringer ham
tilbake. Faren min er borte og jeg får
aldri se ham igjen her. Min bønn er at
de som drepte ham aldri skal finne
fred før de omvender seg, til Jesus.”
Joseph Kura, Nigeria

Disse unge kristne vet at det
koster å følge Jesus. De velger
å stå fast i troen til tross for
urettferdighet, tap, fare, tvil
og frykt. De vet noe om Jesus
som mange av oss lett kan
glemme - at Jesus er verdt alt!
Ikke bare en fredagskveld på
ungdomsklubben, men hele oss;
vår tid, eiendeler, vårt rykte,
vårt håp, våre ting – ingenting
kan sammenlignes med det å
kjenne Ham. Ta litt tid til å be
Gud om å hjelpe deg å kjenne
Hans kjærlighet, slik at du ser
livet i Hans perspektiv! Gi alt
til Ham!

BE FOR NORD-KOREA: Be for kristne i Nord-Korea. Be om at de må finne
måter å ha felleskap med andre troende, og få mulighet til å lese Guds ord.
BE FOR NIGERIA: Be om at Gud må beskytte dem som står overfor angrep.
Be om trøst og at Han må sørge for det de trenger.
FYLL UT KARTET VED Å PLASSERE KLISTREMERKENE? Fantastisk! Men
fortsett å be. På kartet finer du bønnepunkter for de 10 landene som er
øverst på listen. Be for et land om dagen de neste 10 dagene.

Åpne Dører arbeider for å styrke og utruste
kristne som lever under press og forfølgelse
på grunn av sin tro. Vi støtter dem med blant
annet bibler, kristne ressurser, trening og
undervisning, nødhjelp, arbeidstrening og
opplæring i praktiske håndtverk.
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BE FOR STEDER
HVOR DET KOSTER

FAKTA: I gjennomsnitt
blir 13 kristne drept for
sin tro hver dag – det er
nesten 400 hver måned.

FAKTA: Hver måned blir i
gjennomsnittet 356 kristne
urettferdig arrestert eller
fengslet for sin tro.

TOPP TI
1. NORD-KOREA
Hvor troen på Jesus betyr at du er en trussel mot lederen,
som vil bli sett på som den eneste gud. Mistenkes du for å
være kristen, blir du sendt til fengsel og arbeidsleir.

BE FOR STEDER
HVOR DET KOSTER

2. AFGHANISTAN
Hvor det er ulovlig for en afghansk innbygger å være noe
annet enn muslim. Det å eie kristent materiale er straffbart.
3. SOMALIA
I Somalia er de fleste muslimer. Dersom du blir mistenkt for
å være kristen, kan du bli drept på stedet.
4. LIBYA
Hvor det er anslått å være bare 150 libyske kristne og ingen
kirker for libyere. Det er ulovlig å ta med seg arabiske bibler
til Libya eller dele evangeliet.
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6. ERITREA
Hvor kristne blir sett på som spioner for vestlige
myndigheter. Mange kristne lever i fangenskap under
forferdelige forhold, noen ganger i containere.
7. JEMEN
Hvor det å fortelle andre om Jesus er ulovlig. Krig og sult
har satt kristne i fare for angrep fra ekstremistiske grupper.

FORFØLGELSEN AV KRISTNE ØKER:
FAKTA: Hver uke blir i
gjennomsnittet 86 kirker
og kristne bygg angrepet.

8. IRAN
Hvor kristne blir overvåket av myndighetene. De er i fare for
å bli arrestert og satt i forferdelige fengsler. Det å forlate
islam kan bety døden.

10. INDIA
Hvor tusenvis av kristne og dusinvis av kirker blir angrepet
hvert år fordi medlemmer i regjeringen sier at: er du inder
– er du hindu.
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5. PAKISTAN
Hvor kirker må ha sikkerhetsvakter på grunn av fare for
angrep. Kristne kan bli falskt anklaget for å fornærme islam
og arrestert på grunn av blasfemianklager.

9. NIGERIA
Hvor ulike islamske ekstremistgrupper angriper kristne
landsbyer i håp om å få kristne til å forlate hele regioner for
godt.

FAKTA: I Nord-Korea (1)
kan det å eie en bibel
føre til at du og hele
familien din blir sendt
i arbeidsleir for resten
av livet.

1. NORD-KOREA (PLASSER KLISTREMERKE)
2. AFGHANISTAN
3. SOMALIA
4. LIBYA
5. PAKISTAN
6. ERITREA (PLASSER KLISTREMERKE)
7. JEMEN
8. IRAN
9. NIGERIA (PLASSER KLISTREMERKE)
10. INDIA (PLASSER KLISTREMERKE)

11. IRAK
12. SYRIA
13. SUDAN
14. SAUDI-ARABIA
15. MALDIVENE
16. EGYPT (PLASSER KLISTREMERKE)
17. KINA (PLASSER KLISTREMERKE)
18. MYANMAR
19. VIETNAM
20. MAURITANIA

21. USBEKISTAN
22. LAOS
23. TURKMENISTAN
24. ALGERIE (PLASSER KLISTREMERKE)
25. TYRKIA
26. TUNISIA
27. MAROKKO
28. MALI
29. QATAR
30. COLOMBIA

31. BANGLADESH
32. BURKINA FASO
33. TADSJIKISTAN
34. NEPAL
35. DEN SENTRALAFRIKANSKE
REPUBLIKK

36. ETIOPIA
37. MEXICO
38. JORDAN
39. BRUNEI

Tidligere år har Åpne Dørers World Watch List hatt tre eller fire nivåer av forfølgelse.
Situasjonen forverres for hvert år. Nå befinner alle de topp 50-landene på nivå ekstremt eller
svært høyt nivå av forfølgelse.
Ekstrem grad av forfølgelse
Svært høy grad av forfølgelse
Land du kan plassere klistremerker på
40. KONGO
41. KASAKHSTAN
42. KAMERUN
43. BHUTAN
44. OMAN
45. MOSAMBIK
46. MALAYSIA
47. INDONESIA
48. KUWAIT
49. KENYA
50. KOMORENE
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