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Men når de overgir dere til myndighetene,
vær da ikke bekymret for hvordan dere skal
tale eller hva dere skal si. Det skal bli gitt
dere i samme stund hva dere skal si.

For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,

for det er Guds kraft til frelse

Matt 10,19

Rom 1,16

I dette bladet får vi høre om hva som skjer i
Afrika. 60 prosent av befolkningsøkningen
i verden de neste årene vil skje der og om
80 år tror noen forskere at de tre største
byene i verden vil ligge der, hvorav to av
de med utrolige 80 millioner innbyggere.
Afrika og utviklingen der vil ha betydning
for hele verdenshistorien.
Jeg var i Nord-Afrika for en kort tid tilbake. Det
var som å være midt i apostlenes gjerninger.
Jeg møtte tidligere muslimer som hadde begynt å følge Jesus. De står midt i en stor vekkelse
i et muslimsk land, der tusener på tusener har
blitt kristne de siste årene. Det gjorde stort inntrykk å se den tilliten de hadde til Jesus. De
hadde tydeligvis erfart hans kraft og inngripen
mange ganger. Disse erfaringene har gjort noe
med dem og deres livsholdning.
Myndighetene likte ikke denne utviklingen,
og sendte politiet til dem med beskjed om at

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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de måtte stenge kirken. De nektet. Politiet sitt
svar var: «Det var det vi tenkte dere ville si». Til og
med i møte med politiet var de uredde og djerve.
Like sterkt inntrykk gjorde det å se deres lengsel etter å kjenne Gud og hans ord bedre. Jeg
har aldri sett og opplevd en slik hunger etter
Gud. Erfaringene de hadde hatt av evangeliets
kraft hadde skapt en bevissthet om hvem som
er vår kilde og vårt holdepunkt. De søkte Gud.
De ønsket å kjenne han bedre. Og de ønsket at
flere skulle leve for ham. Dagene vi hadde sammen ble brukt i hans ord og i bønn. Fokus var
ikke på teknikker eller store strategier, men
mest av alt på å kjenne Ham.
Min bønn for deg i dette nye året er at det
blir et år hvor du vet og erfarer at Han er Kilden.
Han er din sjels hyrde! Evangeliet er Guds kraft
til frelse. Både i ditt liv og til mennesker rundt
deg. Hold deg nær til Ham og la Han gjøre sin
gjerning.
Gå i fred og tjen Herren med glede!
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Islamsk strategi for å nå ikke-muslimer:

av moskéer for å skape et bilde av sterk • Utdanning og stipender
• Bygging
islamsk tilstedeværelse
• Forretningsmuligheter
Utvikling
av
infrastruktur
• Bygging av skoler, klinikker og brønner
• Ekteskap
•

DEN ÅNDELIGE

kampen

Allerede tidlig i islams historie ble religionen utbredt gjennom bruk av vold.
Fremdeles er dette tilfellet i land som
Nigeria, Kamerun og Niger, hvor vi finner
terrorgruppene Boko Haram og Den islamske stat (IS). I Mali og Burkina Faso er
det Al Qaida-assosierte grupper som herjer,
mens Al Shabaab er på ferde i Somalia og
Kenya. Men det finnes også en annen side
av den islamske utbredelsen. Flere steder
sør for Sahara spres islam gjennom ikkevoldelige metoder som muligheter til skolegang, økonomisk bistand og nødhjelp.
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om Afrika

«Problemene våre startet da vi ikke kunne
betale tilbake lånet,» forteller Asabe fra nordlige Nigeria. Asabe og familien opplevde at livet
begynte å bli vanskelig. De hadde ikke lenger
tilgang på mat eller gjødsel da muslimske naboer oppfordret dem til å bli med i en muslimsk
gruppe der de kunne få gunstige lån. Asabe forteller videre: «En dag så jeg en kvinne som ikke
kunne betale det hun skyldte. Kvinnen prøvde
å rømme, men de fanget henne og sa at hvis
hun konverterte til islam, ville hun bli ettergitt
gjelden».
Mange kristne i det nordlige Nigeria
møter disse utfordringene. Pastor Amunu

er de et lett bytte.
Sule* forteller: «Det bygDersom ikke kirken nå utges moskéer med penger
ruster og forbereder kristne på
fra staten, mens de kristne
den åndelige virkeligheten og
ikke engang får tilgang på
kampen de kommer til å møte,
områder der de kan bygge
er dette kritisk.
kirker. Kristne blir nektet
Åpne Dører støtter og står
ressurser av den muslimske
sammen med kirken i Afrika.
regjeringen, med mindre de
Vi tilbyr disippeltrening, ulike
konverterer til islam. Mange
seminar og hjelp til å dekke fyunge gir etter for dette.»
siske behov (se infoboks).
Abdul Razak* er tidligAsabe er en av dem som har
ere muslim, men i dag en av
«Gud sendte dere til oss
fått hjelp gjennom Åpne Dører.
Åpne Dørers partnere i Østakkurat i rett tid. Først
Da familien ikke kunne betale
Afrika. Han forteller: «Islam
fikk vi opplæring. Deretter
tilbake lånet til den muslimske
ønsker å konvertere kristne.
gruppen,
møtte Asabe repreVi ser at de lager brønner i
fikk vi gjødsel slik at vi
sentanter fra Åpne Dører. «Gud
områder som er spesielt utkunne fortsette å dyrke
sendte dere til oss akkurat i
satt for tørke. De gir lån på
jorden, og vi fikk lån til å
rett tid. Først fikk vi opplæring.
gunstige vilkår, og starter
Deretter
fikk vi gjødsel slik at vi
prosjekter i områder som tidutvikle gårdsdriften og bli
kunne fortsette å dyrke jorden,
ligere har vært uten islamsk
selvforsynt.»
og vi fikk lån til å utvikle gårdstilstedeværelse. Misjonærer
driften og bli selvforsynt.»
kommer fra muslimske land
Van Tol konkluderer: «Vi må jobbe konfor å bygge moskéer. For å dra nytte av fordelene, må de kle seg etter islamsk kleskode og tinuerlig med å legge til rette slik at troen til
hilse på islamsk vis. På denne måten drar de våre brødre og søstre kan utvikles og bygges
sterk. De trenger vår oppmuntring. De trenger
ikke-muslimer inn i det islamske samfunnet.»
Jan van Tol, en av Åpne Dørers medarbei- vår tilstedeværelse. De trenger vår moralske,
dere i Afrika, forklarer utfordringene som åndelige og materielle støtte. Og Gud vet at de
kirken her møter: «Mange islamske organisas- trenger våre bønner.»
joner tilbyr kristne ungdommer en vei ut av
fattigdom. Målet deres er å dra dem bort fra
Jesus.» Han forteller at mange ikke er klar over
Åpne Dører støtter kirken i Afrika gjennom
farene de står ovenfor. «Mange kristne møter
Kurs i trosforsvar
en dobbel utfordring i møte med muslimer. På
«Stå sterke i stormen-seminar», som gir
den ene siden kan de ikke nok om sin egen tro
opplæring i hvordan møte forfølgelse og leve
til å kunne forsvare den; på den andre siden
ut Guds ord
kjenner de ikke islam nok til å kunne avsløre
Disippeltrening
feilaktige påstander og argumenter.»
Opplæring i hvordan takle økonomiske
utfordringer og utvikle gode
Utrustning av kirken
forretningsmodeller
Kirkeledere i området er bekymret for at
Kurs i tverrkulturell evangelisering
kirken ikke er forberedt på denne utfordringen.

•
•
•
•

Når kristne ikke er utrustet og trygge i troen,

•
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Jeg ble født inn i en muslimsk familie og ble oppdratt med sikte på å bli imam. Samtidig med
grunnskolen, studerte jeg koranen og ble opplært i islam på en madrasa (koranskole). Da
jeg begynte på universitetet, dro jeg jevnlig tilbake for å arbeide i moskéen. Jeg var disippel
av en gammel imam som var fryktet i området
på grunn av hans hekseri og trolldom. Like før
imamen døde, sa han til meg: «Jeg hadde en drøm
der jeg så at du forlot islam.» Jeg ble sjokkert og
tryglet om å få vite mer, men han døde før han
fikk sagt noe mer.
Etter imamens bortgang ble det forventet at
jeg skulle ta over, men
jeg ønsket å fullføre utdanningen min først. Det
var på denne tiden at jeg
bestemte meg for å delta
på et kristent friluftsmøte, selv om jeg hatet de
kristne. Den dagen talte
forkynneren fra Johannes 3:5: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og
Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» Ikke visste
jeg at disse ordene kom til å forandre livet mitt.

Like før imamen døde, sa
han til meg: «Jeg hadde en
drøm der jeg så at du forlot islam.»

«Slangen er
død, mamma!»

Illustrasjonsfoto

Abdul Razaks* vei til tro på Jesus var lang
og utfordrende. De kristnes manglende
evne til å svare på spørsmål om sin tro,
gjorde det ikke enklere. Men Den hellige
ånd prentet Johannes 3,5 inn i Abduls
hjerte. Det gjorde det umulig for ham å
gi opp sin søken etter sannheten. Abdul
erfarte hvordan det var å ikke få svar da
han selv søkte. I dag er dette drivkraften
i hans lidenskap for å utruste kristne til
å forsvare og forklare sin tro, samt hjelpe
muslimer som søker etter sannheten.
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pannen min, etter de utallige gangene jeg hadde bøyd hodet mot bakken i bønn. Jeg gikk fra
kirke til kirke, men det samme skjedde hver
gang. En pastor spurte forsiktig: «Ønsker du å
bli kristen?» Jeg ble sjokkert og utbrøt: «Nei! Gud
forby! Jeg vil fortsatt være muslim, men ønsker bare
å bli døpt slik at jeg kan komme inn i himmelen.»
Til slutt fant jeg noen som tålmodig svarte
på spørsmålene mine. I to måneder diskuterte
vi tro. De sa: «Du ser etter frelse i islam, men den
finnes bare gjennom Jesus.» Jeg fortsatte å bevege meg mellom moskéen og kirken, helt til den
kristne gruppen én dag
utfordret meg til å ta et
valg. De stod lenge rundt
meg og ba. Jeg opplevde
en fred i hjertet, og jeg
visste jeg hadde funnet
den rette veien. Jeg ble
døpt, og på grunn av sikkerheten holdt jeg meg
innenfor i kirkens vegger.

Jakten på sannheten
Jeg greidde ikke å glemme disse ordene. De
var brent inn i hjertet mitt. Jeg begynte å lete
etter sannheten og gikk mellom moskéen og
kirken for å finne svar. Muslimene forkastet
spørsmålene mine som handlet om å komme
inn i himmelriket gjennom vann og Ånd. De
beskrev det som typisk kristenprat og advarte
meg: «Kristne er dårlige mennesker. Dersom du lytter til dem, blir du som dem.» De ba meg utfordre
kristne om deres tro på Jesus og treenigheten.
Jeg begynte å spørre de kristne, men heller
ikke her fikk jeg mye hjelp. En pastor fornærmet
meg med å si: «Muhammed giftet seg med en seks
år gammel jente. Hva slags profet er han?»
Likevel var det én ting jeg la merke til: Når
kristne ba for meg, opplevde jeg fred. Fra jeg var
liten hadde jeg vært plaget av gjentatte mareritt og syner av en skremmende slange. Noen
ganger kunne jeg føle slangens tilstedeværelse
fysisk på kroppen, men når de kristne ba for
meg, ble den borte. Jeg lengtet etter at denne
freden skulle vare.
Jeg fortsatte å lete. I kirken var de redde for
å ta imot meg. De ble skremt av å se merket i

Dyrebar tid
Pastoren gav meg en bibel, og underviste meg.
Det var en dyrebar tid. Jeg ble bedre kjent med
Jesus, og jeg greidde å se islam for hva det var.
Deretter begynte jeg å dele vitnesbyrdet mitt.
Jeg ønsket at muslimer skulle få høre om mine
utfordringer, og gi dem mulighet til å ta sine
egne valg. Mange kom til tro. Jeg var lykkelig.
Plutselig en dag ringte min mor og gav meg
beskjed om å komme hjem: «Jeg vet ikke hva du
har gjort, men folk fra moskéen roper ord etter
meg som jeg ikke forstår. Hva har du gjort?» Jeg
fortalte henne at jeg var blitt kristen. «Sønn!
Din far var en stor imam. Ønsker du å føre skam
over ham?» Jeg visste at det jeg nå skulle fortelle
henne, ville glede henne: «Slangen er død, mamma!» Hun visste hvor mye disse synene hadde
plaget meg. «Hvem drepte slangen?», spurte mor.
Jeg prøvde å forklare henne, men hun ble bare
forvirret.
Isolert
Jeg reiste tilbake til hovedstaden for å fullføre
studiene, mens jeg fortsatt forkynte evangeliet.
Familien min mislikte dette og jeg fikk ikke
lenger komme hjem. Søsteren min hadde tidligere støttet meg økonomisk slik at jeg kunne studere, men nå sluttet hun med det. Plutselig stod
jeg alene, også økonomisk. Men Gud fant en
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annen løsning. En kristen var villig til å støtte avhengig av støtte fra muslimer. De greier nå å
stå på egne ben.
meg.
Til tross for den islamske ekspansjonen, ser
Før jeg dro på bibelskole, skrev jeg ned troshistorien min og sendte den til søsteren min. vi at mange møter Jesus. Vi ser at Gud griper
Brevet var vanskelig for henne å fordøye, men inn og at mennesker kommer til tro. Selv om
til slutt valgte hun å ta imot Jesus. Hun var et mange nye troende blir kastet ut av hjemmet og
stort forbilde i familien, og mange kom til tro lokalsamfunnet, er det håp. Midt i lidelsen og
utfordringene takker vi Gud for at han er der
etter dette.
Da jeg kom tilbake til hjemstedet etter bi- sammen med oss. Vi setter stor pris på deres
belskolen, var min far svært syk. Jeg tok ham støtte; Gud jobber gjennom dere.
med til hovedstaden for å få medisinsk hjelp, og
fikk muligheten til å dele troen min med ham. * Navn er endret av sikkerhetshensyn
Han kom også til tro. Nå er hele familien min
kristen!
Utruste andre
Mens jeg studerte, møtte jeg Åpne Dører. Jeg
fikk mulighet til å delta på kurs om trosforsvar,
tverrkulturell evangelisering og opplæring i
hvordan vi kan møte forfølgelse. Etterpå ble jeg
med som leder på noen av seminarene.
Gjennom kursene ønsker vi å gjøre mennesker oppmerksomme på hva islam lærer, og
hvordan dette kan påvirke hele livet. Vi arbeider
med å legge til rette slik at kristne kan bli sterkere i sin tro. Vi forteller også om hvordan vi kan
dele evangeliet med muslimer. Vi ser at stadig
flere muslimer søker Jesus. De spør om kristen
tro og ønsker oppriktig å kjenne sannheten.
Vi ser at de som har vært en del av SEDprogrammer (Socio Economic Developement)
gjør økonomiske fremsteg og ikke lenger er

Be for oss:
om at Gud må gi meg styrke og
• Bebeskyttelse
til å fortsette arbeidet. Det er

ikke enkelt. Be om at Han skal hjelpe meg å
nå nye steder.

som lever uten Jesus og uten
• Behåp.forBeufrelste
om at Gud skal åpne hjertene deres.
for dem som driver evangelisering i
• Bemuslimsk-dominerte
områder. Be om styrke
og mot.

•
om at mennesker ikke skal bli dratt mot
• Beislam.

Be for kristne med muslimsk bakgrunn som
møter store utfordringer.

Gud

elsker

Afrika

Det er mange historier om hvordan evangeliet
har forandret hele nasjoner i Afrika.
Det er mye å glede seg over, men det er
også mye å sørge over.
Evangeliet går fram. Ett eksempel er
Uganda. Første gang evangeliet ble forkynt
i der, var i 1877. I dag er omkring 85 prosent
kristne.
Kirken i Etiopia er en av de eldste i
verden. I år 333 ble kristendommen statsreligion. Den etiopisk-ortodokse kirke
teller i dag 50 millioner mennesker. Både
den lutherske Mekane Yesus-kirken og
pinsebevegelsen har hatt en veldig vekst i
dette århundre. De årene (1974-87) kommunistene hadde makten og forfølgelsen
av kristne var intens, vokste kirken aller mest. I dag blomstrer demokratiet og
økonomien.
Sør-Sudan er verdens yngste stat.
De islamske regjeringene i Sudan førte
i mange tiår krig mot den sørlige delen, men den kristne befolkningen vokste. Myndighetene så på den sørlige
delen som en dør til å spre islam. Det
stanset da Sør-Sudan ble egen stat. Men
snart ble det en ødeleggende borgerkrig.

Be om fred i Sør-Sudan!

GI

KAmpen om
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Afrika

«Vi må jobbe kontinuerlig med å legge
til rette slik at troen til våre brødre og
søstre i Afrika kan utvikles og bygges
sterk. De trenger vår oppmuntring.
De trenger vår tilstedeværelse. De
trenger vår moralske, åndelige og
materielle støtte. Og Gud vet at de
trenger våre bønner»
– Jan Van Tol.

VIPPS:
506999

Enda forfølger myndighetene i Sudan
et av de eldste kristne folkene i Afrika, i
Nubafjellene.
Den sentralafrikanske republikk. I
områder der opprørsbevegelsen Seleka
herjer, er FNs fredsbevarende styrker
muslimske. Gjentatte ganger har en erfart at de ikke har beskyttet den kristne
befolkningen.
Kristne ledere ber om at kristne ikke må
slutte seg til motstandsgruppen anti-Balaka. Den er like brutal. Landsbyer blir brent,
kirker og moskeer ødelagt, kvinner voldtatt, barn fysisk skadet. «Vi klynger oss til

Gud i en tid som denne,» sier en kristen.

Be for Den sentralafrikanske republikk.

Nigeria er Afrikas mest folkerike nasjon. I sør dominerer kristendommen. I
nord er det tolv delstater med sharia-lovgivning. Over hele landet gjør muslimer
det de kan for å komme i maktposisjoner.

Be om at de kristne må ha visdom, mot og kjærlighet.

I «midtbeltet» er fulanifolket en trussel
mot den kristne befolkningen. I nordøst
herjer Boko Haram, kjent for bortføring
av mange kristne jenter.
Ikke i noe annet land blir så mange kristne
drept. I noen områder forsøker radikale islamister å utslette alle spor av kristendom.

Be om beskyttelse for den kristne befolkningen!

Saudi-Arabia og Iran er aktive og bygger islamske kultursentre, moskeer og
skoler. Det heter at Mauritania ikke behøver å ta imot saudiske misjonærer fordi
så mange mauritanere har studert i SaudiArabia og kommer tilbake som radikale
imamer.
Enda har vi ikke skrevet om ulike former for radikal islamisme i Somalia og andre land. Men det er ikke vanskelig å se at
det er kamp om Afrika. Gud elsker Afrika,
og mange mennesker blir frelst. Men
det er en fiende som angriper Guds folk.

Be om at det somaliske folket skal få møte Jesus.

De må finne styrke og trøst i ord som
dette: «Hvem kan skille oss fra Kristi
kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult,
nakenhet, fare eller sverd? … Men i alt
dette vinner vi mer enn seier ved ham som
elsket oss. For jeg er viss på at verken død
eller liv … skal kunne skille oss fra Guds
kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»
(Rom 8,35-39)

- Stig Magne Heitmann
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FØRSTE ÅRHUNDRE

Det kristne budskapet nådde
det nordlige Afrika allerede i
de første tiårene etter Kristus.
På pinsedagen var det folk fra
«Egypt og Libya-området mot
Kyrene» i Jerusalem (Apg 2).
Evangelisten Markus ble biskop for kirken i Alexandria.
Den etiopiske hoffmannen
(Apg 8) kom trolig fra Nubia,
en del av dagens Sudan.

EGYPT

SUB-SAHARA
SUDAN

DE FØLGENDE ÅRHUNDRER

Kirken fikk stor utbredelse i
Kartago-regionen
(Tunisia).
Noen av de mest kjente kristne
personene fra denne tiden er
Tertullian, Perpetua, Clement
av Alexandria, Cyprian og
Athanasius. Berberne i det
nordlige Afrika ble et kristent folk. Fra Egypt dro misjonærer sørover. Nubia ble
et kristent kongedømme, og
i år 333 ble kristendommen
Etiopias nasjonale religion.
Etter at keiser Konstantin
gjorde kristendommen til
statsreligion, ble kirken i
Nord-Afrika svakere.

ISLAM KOMMER – FRA CA 700 E KR

Arabiske muslimer erobret i
tur og orden områder i det
nordlige Afrika, fra Egypt til
Maghreb i vest og mot sør til
Sudan. Kristne fikk dhimmistatus (annenrangs borgere),
også der de fortsatt var i flertall som i Egypt. Men kristne
i Nubia sto imot, og der besto
det kristne kongedømmet i
flere hundre år. Den koptiske
kirke i Egypt og Etiopia er
noen av verdens eldste kirker.
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Kristendommens
og islams
historie i
Afrika

NIGERIA

KRISTEN MISJON FRA CA 1500 E KR

Kristen misjon fulgte kolonimaktene. Katolisismen kom
med italiensk innflytelse til
Etiopia. Anglikanske misjonærer fulgte med britisk
kolonialisering
til
mange
land sør for Sahara. Franske
og portugisiske katolske misjonærer kom til ulike land i
Afrika. Siden kom misjonærer
også fra flere land som ikke
hadde kolonimakt. Men fremfor alt var det afrikanere selv
som brakte evangeliet til sine
egne landsmenn og andre etniske grupper.

VÅR TID

Kristendommen er majoritetsreligion i landene sør for
Sahara, mens islam dominerer
i Nord-Afrika. Ifølge World
Book Encyclopedia var 40
prosent av Afrikas befolkning

SØR-SUDAN

ETIOPIA

KENYA

kristne i år 2002, mens
45 prosent var muslimer.
Bare i Togo er tradisjonell
afrikansk religion flertallets religion.

NOEN EKSEMPLER

I Egypt er over 10
prosent av befolkningen koptiske kristne.
Det er kristen vekkelse
blant berbere i Algerie. 85
prosent av Etiopias befolkning er ortodokse kristne,
og både den lutherske kirke
og pinsebevegelsen opplever
stor vekst. Etter at Sudan ble
delt i to stater, er den store majoriteten i Sør-Sudan kristne.
I Sudan opplever kristne,
særlig i Nuba-fjellene, kraftig

forfølgelse
fra
islamske myndigheter.
I Somalia er nesten
100 prosent muslimer. I Nigeria har den
nordlige delen muslimsk majoritet, mens
kristne er i majoritet i
sør.
Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) fattet i 1989 Abuja-erklæringen.
Målet er at alle muslimer i
Afrika skal forenes i Islam
in Africa Organisation
(IAO). Barn og unge skal
læres opp i islamske ideer
gjennom utdannelse. Det
samme gjelder kvinner.
Det oppmuntres til at alle

muslimer skal bruke arabisk språk, og muslimer må
arbeide for handel og økonomiske relasjoner med muslimer andre steder i verden.
Muslimer må videre kjempe for innføring av sharia.
Til sist er målet at Afrika
skal bli verdens første muslimske kontinent.
I flere land i Sahel-beltet
pågår det en intens kamp
om religiøs innflytelse.
Både Saudi-Arabia og Iran
er pådrivere for islamisering. Forfølgelsen av kristne
øker.
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Vil du oppmuntre Eldos og Aygul fra
Kirgisistan?

finner arrestert for distribusjon av kristen litteratur

To menn og to kvinner i alderen 27-60 år fra Finland ble arrestert i Malaysia tirsdag 20.
november, for angivelig å ha
distribuert kristne brosjyrer.
Finnene ble pågrepet på hotellet sitt på Langkawi Island, et
velkjent turiststed, og anmeldt
for å ha «forstyrret den religiøse harmonien». Finnene ble
løslatt og returnert hjem onsdag 28.november. Hadde de
blitt dømt, kunne det ført til
fengselsstraff på opptil fem år.

USBEKISTAN:

SKRIVEKAMPANJE

Politisjef Mohamad Iqbal
Ibrahim uttalte til mediene at
arrestasjonen ble gjort på bakgrunn av klager fra offentligheten. Etter at finnene ankom
landet hadde det kommet inn
minst tre rapporter på deres
aktivitet.
Dette er tredje hendelsen
den siste tiden, forteller en lokal kilde til World Watch Monitor. Tidligere har tre nigerianere og seks lokale blitt arrestert
for lignende aktiviteter i andre

områder.
Konvertering til kristendommen er forbudt ifølge loven
i de fleste stater i muslimskdominerte Malaysia. Det samme
er evangelisering blant malaysiske muslimer.
En malaysisk pastor som
mottok dødstrusler for angivelig å ha konvertert muslimer,
ble kidnappet i februar 2017 og
er fremdeles savnet.

Politi arresterte kristne og konfiskerte lovlig religiøst materiale

19. november ransaket usbekisk
politi et kristent hjem og arresterte alle som var tilstede. Åtte
protestantiske kristne var samlet for å spise og lese bibelen
sammen, rapporterer Forum 18.
Hendelsen fant sted i byen
Pap i østlige Usbekistan. Ransakelsen ble gjennomført uten
ransakelsesordre og politiet
konfiskerte religiøs litteratur,
inkludert bibler og digitalt materiale. Dette skjedde til tross
for at materialet var kjøpt lovlig. En bærbar og en stasjonær
datamaskin ble også tatt.
De kristne ble avhørt i flere

timer, til klokken tre om natten.
Politiet meddelte de kristne at alt religiøst materiale ville bli sendt videre til tros- og
livssynskomiteen for å bli gjennomgått av en «ekspert» slik at
de kunne bli anmeldt for besittelse av religiøs litteratur.
Forum 18 rapporterer at de
har kontaktet politimyndighetene som var involverte i ransakelsen, men henvendelsen er
ignorert.
30. september ransaket politiet i Tashkent-regionen en annen protestantisk forsamling og
arresterte 40 mennesker. Den

psykiske påkjenningen førte til
at en kvinne og en jente på fem
år ble fraktet til sykehuset.
31 protestanter ble tiltalt for
ulovlig produksjon, oppbevaring og importering av religiøst
materiale, brudd på reglene for
arrangering av religiøse møter,
undervisning i religiøs tro uten
faglig religiøs utdannelse og
uten tillatelse fra en registrert
religiøs organisasjon.
Rettsaken førte til at protestantene ble dømt til å betale
tilsvarende 20 ganger den månedlige minimumslønnen.

16. oktober i år ble Eldos*, en ung kristen mann fra Kirgisistan, brutalt mishandlet av tre
menn. De prøvde å tvinge ham til å vende tilbake til Islam. Søsteren Aygul* ble vitne til
hendelsen. Eldos ble fraktet til sykehus med flere alvorlige skader: et blødende hjerte,
hjerneskade, utslåtte tenner og kjevebrudd. Legene mistenkte også hjerneblødning, og
vurderte tilstanden som livstruende.

I dag er ikke tilstanden lenger livstruende, men
Eldos er fremdeles dårlig. Han er følelsesmessig
nedbrutt og fortvilet over situasjonen. Familien
hans, som også er kristne, lever under stort
press og er bekymret for ham.
«Jeg lever fordi mennesker ba for meg; jeg kan
kjenne det,» sier Eldos.
I løpet av oktober har han gjennomgått flere
operasjoner, og enda flere gjenstår.
Gjerningsmennene har presset familien til
å ikke rapportere hendelsen til politiet, og familien har mottatt flere trusler om fysisk vold.
Hver dag kommer kristne venner til sykehuset for å beskytte Eldos mot flere angrep.
Lokale pastorer har skaffet advokat for Eldos
og hans familie, men politiet forsøker å dekke
over saken.
Eldos eldre søster, Aygul, er i sjokk og svært
oppskaket over alt som har skjedd. Hun var
vitne til angrepet. 24. oktober mistet hun barnet i magen, seks måneder inn i svangerskapet.
Ifølge legene skyldtes aborten alt stresset hun
opplevde. Aygul er fortsatt sterkt preget. Hun
vil ikke snakke om det som har skjedd og gråter
mye.
Nå trenger Eldos og Aygul en oppmuntrende hilsen! Følg retningslinjene nedenfor. For at
de skal kunne motta hilsen så snart som mulig,
må den sendes digitalt.

RETNINGSLINJER FOR SKRIVETJENESTEN

du begynner
• BeBrukførenkelt
språk (helst på engelsk)
• Ikke nevn Åpne
• Unngå omtale avDører
• myndighetene ulovlige væpnede grupper eller av
Legg vekt på trøst og oppmuntring
• Skriv
gjerne fornavnet ditt, og hvilket land du bor i,
• men ikke
hele adressen
oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
• Vær
gjerne med ett eller to bibelvers
Legg gjerne ved bilde
• Sendes
til norway@od.org
•

* Navn er endret av sikkerhetshensyn, men de kan likevel brukes når du skriver hilsenen.
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Muskathlon 2019

Løper for å støtte kristne
søsken i Nord-Korea
I oktober skal Olav Magne Egebakken delta
i Muskathlon for Åpne Dører i Sør-Korea.
Han ser fram til å være en representant for
norske kristne som står sammen med forfulgte kristne søsken i Nord-Korea. «Det
er hjerteskjærende å høre at det kanskje
ikke finnes kristne barn i Nord-Korea, fordi foreldrene ikke tørr å fortelle dem om
Jesus», sier han.

BLI MED PÅ
MUSKATHLON!
«Har du lyst på en sterk og livsforvandlende opplevelse? Bli med på
Muskathlon! Jeg er foreløpig den
eneste fra Norge; det hadde vært
veldig kjekt om flere hadde meldt
seg på.»

Olav Magne har de siste årene satt mer og mer
pris på friheten vi har til å si, mene og tro hva
vi vil. «Jeg har også blitt mer klar over at det
ikke er slik alle steder. Det er både uvirkelig og
vondt å høre om mennesker som blir trakassert, fengslet, forfulgt eller i verste fall drept
fordi de ikke tror slik som myndighetene eller
religiøse ledere ønsker. Det er hjerteskjærende
å høre at det kanskje ikke finnes kristne barn
i Nord-Korea, fordi foreldrene ikke tørr å fortelle dem om Jesus. For meg og min familie er
frihet en selvfølge og som en respons på min
takknemlighet vil jeg være med å hjelpe, oppmuntre og utruste de forfulgte. Det skal jeg
gjøre ved å delta på Muskathlon i Sør-Korea i
oktober 2019.»
Representant for kristne som ber
Olav Magne tenker at det blir spesielt å komme
så nær Nord-Korea med tanke på situasjonen
for kristne brødre og søstre der. «Det å få møte
mennesker som kanskje har vært fengslet for
sin tro på Jesus tror jeg kommer til å bli spesielt. Det er på mange måter vanskelig for oss å
forstå hvordan de har hatt det. Men jeg gleder meg til å være en representant for troende i
Norge som viser at vi ber for, tenker på og bryr
oss om deres vanskelige situasjon.»
Utfordringen med å løpe maraton ser han
ikke mørkt på:
«Det fysiske er stort sett under kontroll.
Løping er hobbyen min og jeg liker å komme
meg ut. Det gjør at jeg får koble av og gir ny
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OLAV MAGNE EGEBAKKEN (49)
FRA: EGERSUND
STATUS: GIFT, 3 GUTTER 13 - 15 ÅR

Se: opendoors.no/engasjer-deg
Ta kontakt: norway@od.org

energi til andre ting. Jeg trener regelmessig og
prøver å løpe 3-4 halvmaraton og en maraton
i året.»
100.000 til kristne i Nord-Korea
I tillegg til at utøverne får møte forfulgte
kristne, er et av formålene med Muskathlon at
de skal samle inn 100 000 kr som går til prosjekt i nærområdene.
«Jeg regner med at det skal gå bra. Det er
mange kristne mennesker i Norge med god
økonomi og et godt hjerte. 200 personer som
gir 500 kr blir fort 100 000 kr, som Åpne

Dører kan bruke på å utruste og hjelpe forfulgte i Nord-Korea. Jeg har først og fremst tenkt
å invitere meg selv til menigheter og kirker i
nærområdet mitt, og fortelle om Muskathlon
og forfølgelse i Nord-Korea. Jeg tror og håper at
ønsket om å hjelpe er stort.»

VIL DU STØTTE OLAV MAGNES
MUSKATHLON-INNSAMLING,
VIPPS TIL 506999
NB: MERK «OME»

MØTEKALENDER JANUAR:
8/1

19:30

Randesund frikirkes
misjonsforening

10/1

19:30

Giske bedehus

13/1

11:00

Ulsteinvik bedehus

13/1

19:00

Ådland bedehus

13/1

11:00

Horten Misjonskirke

16/1

19:30

Misjonssalen Ålesund

17/1

19:30

Lauvås bedehus

17/1

19:00

Frænabu Misjonssenter,
Farstad

18/1

19:30

Tomrefjorden kristne
forsamlingshus

19/1

Seminar misjonshuset
Haugesund

19/1

20:30

Vigra bedehus

19/1

11:00

«Stå sterke i stormen»
– seminar i Kaféen,
Pinsekirka Moa

20/1

11:00

Kragerø frikirke

20/1

11:00

Porsgrunn Baptistkirke

20/1

17:00

Tønsberg Pinsekirke,
Søndagsskolen

20/1

11:00

Skodje bedehus

20/1

11:00

Misjonshuset
Haugesund

20/1

19:30

Kraftlaget
Tverrkyrkjeleg
Fellesskap, Leikong

24/1

19:00

Nautnes bedehus,
Sotra (bibeltime)

24/1

19:00

Kvitsøy bedehus

26/1

19:30

Salem Ung Stavanger

27/1

11:00

Grimstad frikirke

29/1

11:30

Mjøndalen Normisjon

31/1

12:00

Formiddagstreff
Emblem bedehus

28/1

14:30

Ettermiddagstreff
Frøyland
forsamlingshus

30/1

19:30

Jørpeland bedehus
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Bli kjent med staben i Åpne Dører
Staben i Åpne Dører er lokalisert på fem steder rundt i landet. Sammen med dere ønsker vi å nå flest
mulig med budskapet fra den forfulgte kirken. Vær gjerne med å be for oss om hjelp til gjøre den
jobben Gud har kalt oss til, og nå stadig lenger ut.
Reidar

Ole Lilleheim

Reisekoordinator
Å ha et evighetsperspektiv på arbeidet,
gjør meg ekstra
motivert.
STAVANGER

STAVANGER

Olaug Bjørke

ÅLESUND

Områdeleder på
Sunnmøre
Som Guds elskede
barn, har vi et særlig
ansvar for våre brødre og søstre. Gal. 6,10.
Dette er min motivasjon i arbeidet for
forfulgte søsken

KRISTIANSAND

BERGEN

Charlotte Stene
Kolstad

KRISTIANSAND

Kontormedarbeider
Det gjorde stort inntrykk å treffe noen av
mine forfulgte trossøsken og se hvordan de
var i brann for Jesus.
Det smitter...

Informasjonskonsulent
Eg har eit ønske om at
nye generasjoner skal
få bli kjent med og få
eit engasjement for
forfulgte kristne.

STAVANGER

Ole Petter Livden

Leder for
områdearbeidet
Min tro og mitt hjerte
har blitt helt forandret i
møte med våre forfulgte trossøsken.

TØNSBERG

BERGEN

Områdeleder på
Østlandet
Det utfordrer meg
som bor på den grønne gren at mennesker
holder fast på Jesus
midt i forfølgelsen.

Linda Askeland

Informasjonsleder
Takknemlig for å få
være med i arbeidet
med å styrke de forfulgte – og formidle
deres vitnesbyrd.
BERGEN

Helge Hollerud

Områdeleder Agder
Vi trenger å dra
lærdom fra de forfulgte kristne inn i
norsk sammenheng.

KRISTIANSAND

Lars Erik

Øystein Dahl

Grafisk designer
Jeg er veldig takknemlig for at jeg får
lov til bruke mine talenter til å tjene Guds
lidende kropp over
hele verden.

Faglig leder
Gud har ledet meg inn
i dette arbeidet gjennom mennesker jeg
har møtt, som har opplevd forfølgelse .

Olaf Alsaker

Trond Kjartan
Michaelsen

Områdeleder i
Hordaland og
Sogn og Fjordane
Det er et privilegium å
dele de forfulgtes vitnesbyrd og erfaring
om Guds trofasthet.
BERGEN

BERGEN

Christine
Eidsheim

Generalsektretær
Med sine liv, utfordrer våre forfulgte
søsken meg til å oppgi saker som har verdi
for meg.

Markedsleder
Jeg har et ønske om å
investere kompetansen min i Guds rike og
hjelpe mine søsken i
Kristus

Stig Magne
Heitmann

Marit Foss

Morten Askeland

BERGEN

Forkynner og informasjonskonsulent
Vi trenger de forfulgtes vitnesbyrd slik at vi
kan våkne opp og leve
i troen på en levende frelser som er virksom i dag.

Administrasjons- og
økonomileder
Presset mot kristne
øker og jeg ønsker å
investere i noe som
varer evig.
KRISTIANSAND

I februarbladet vil flere av de som forkynner for Åpne Dører bli presentert.
ANSATT I MINDRE STILLINGER:

Tommy Vestøl, IKT
Eva Rosa Knapskog, kontor/sentralbord (prosjekt)

