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For jeg er viss
på at verken død
eller liv, verken
engler eller krefter,
verken det som nå
er eller det som
kommer, eller noen
makt, verken det
som er i det høye
eller i det dype,
eller noen annen
skapning, skal
kunne skille oss fra
Guds kjærlighet
i Kristus Jesus,
vår Herre.
Illustrasjonsfoto

– Romerene 8,38-39 –

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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Getsemanehagen, der Jesus kjempet sin tyngste kamp
– mens disiplene sov…
Vi har nylig lagt påsken bak oss. En annerledes påske. Over hele verden har det
vært forbudt å møtes i kirker og menighetshus til nattverdsmåltid, langfredagsgudstjeneste
og
festgudstjeneste
første
påskedag.
Vi har kjent på kroppen hvordan det er å ikke
kunne samles for å feire historiens viktigste
begivenhet. Noe vi i flere hundre år har tatt
som en selvfølge. Men det er det ikke. Kristne
i Nord-Korea har ikke kunnet fritt feire gudstjenester på mer enn 70 år. Og for noen kristne
i Midtøsten og Nord-Afrika er det å møtes for
fellesskap i troen, forbundet med livsfare.
Hva var det egentlig som skjedde i
Getsemane? Jeg har grunnet på det denne
påsken. Vennene til Jesus var sammen med
ham for å våke og be. Men det ble tungt for
dem, de var for trette, og sovnet – gang på gang.
Historien utfordrer. Hadde jeg klart å våke sammen med Ham?
Vi har i noen uker nå vært i en situasjon
med global pandemi der hele verden lever i
usikkerhet, og vi må erkjenne at vi absolutt
ikke har kontroll. Det er kanskje mest utfordrende for oss som lever i materiell velstand,
som er vant til stor frihet, og har kunnet kjøpe
oss forsikring for det meste. Forfulgte kristne
har hele tiden levd under trusler, usikkerhet og
press, så de har måttet trene sine «trosmuskler» for å kunne overleve. En jeg snakket med
sa at: Bønn er like viktig som oksygen for oss – uten
kontinuerlig kontakt med Gud og himmelen kan vi
ikke leve. I tider med rystelser faller våre falske

krykker, og vi må erkjenne at det er kun hos
Gud reell trygghet og hjelp finnes.
Forbønn kan lette byrder, eller kan være som
balsam på et verkende sår. Vi er kalt til å bære
byrdene for hverandre, det kan vi gjøre i bønn.
Men det er en åndelig kamp – jeg kan noen
ganger kjenne på det; jeg blir plutselig trett, det
er lettere å sove, og håpe på at mørket er borte
og natten er over, når jeg våkner. Kanskje det
var dét disiplene kjente på i Getsemane.
Noen kamper MÅ vi ta. Kan vi sammen
stille oss tilgjengelige for Gud, og si: Herre, gjør
ditt verk gjennom meg. La din kraft fullendes i
min svakhet. La meg våke, sammen med DEG!
Noen må våke i verdens natt,
Noen må tro i mørket,
Noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Noen må bære en annens nød,
Noen må vise mildhet,
Noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Herre, du våker i verdens natt
Herre, du bor i mørtket
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
Er vi hos deg, du vår Gud!
Tekst: Svein Ellingsen

Linda Askeland
Informasjonsleder Åpne Dører
Åpne Dører Norge
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ISOLERTE

DEN ARABISKE HALVØY

TROENDE

«Jeg trodde jeg var den
eneste kristne i Jemen»

Isolasjon og utestengelse er hverdagen til mange
kristne med muslimsk bakgrunn i Nord-Afrika, på
Den arabiske halvøy, i Somalia og Afghanistan.
Her kan troen på Jesus koste alt. Likevel, det
er stadig flere muslimer som møter Jesus

Landet er ofte oppe i nyheten på grunn
av Al-Qaida, borgerkrigen og den militære invasjonen ledet av Saudi-Arabia. Det
jemenittiske folket lider. Landets kristne
minoritet lider i tillegg på grunn av sin tro.
Møt Mohammad* (44) og Alima (38) og lær
om hvordan Gud arbeider i det strengt
muslimske landet.

og som velger å følge Ham – til tross for
den høye prisen de må betale.
Farid*, en av våre medarbeidere i Nord Afrika, forteller: «Nesten alle troende med muslimsk bakgrunn
i Nord-Afrika opplever forfølgelse. Det starter i familien. De blir kastet ut av hjemmet og mister sine rettigheter. Noen ganger får de problem med å skaffe
seg arbeid. Mennesker rundt dem snakker stygt
om dem. I Algerie har regjeringen begynt å stenge
kirker. Kristne blir truet. I Libya blir de også drept.
De blir tvunget til skilsmisse. Foreldre som har
konvertert, har i flere tilfeller mistet retten til
å se sine barn.»
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Illustrasjonsfoto

UTRUSTE NYE TROENDE
Det er viktig for oss å utruste og støtte forfulgte kristne, slik at de kan vokse i troen
og vite at de ikke er alene. Farid forteller:
«Mange troende bor isolert spredd over store
avstander. Vi besøker dem og prøver å utruste dem til å leve på Guds ord. Vi prøver også
å forberede dem på forfølgelsen de kommer til
å møte, slik at de kan stå faste i troen. Vi samler
isolerte troende for å gi dem undervisning, fellesskap og støtte. Dersom vi ikke gir disippeltrening, er
faren stor for at nye troende vender tilbake til islam
eller mister all form for tro.»
«En ny troende i en av de store byene ble kastet ut
hjemmefra da familien hans fant ut at han hadde konvertert til kristen tro. Vi hjalp ham med en trygg plass, og
vi ba for ham og oppmuntret ham noen dager. Vi kontaktet også familien hans og snakket med dem for å hjelpe å
gjenoppbygge relasjonene. Og det virket! De valgte å ta ham
tilbake. Vi ber om at også de skal få bli kjent med Jesus. For
meg var dette til stor oppmuntring.»
På side 7 kan du lese om Islém. Til tross for farene er hun
klar i sin tale: «Jesus er verdt det!»

Ingen ytre tegn viser at Mohammad og
Alima er kristne. Håret hennes er dekket
av en rosa hijab. Sikkerheten gjør at jemenittiske kristne ikke åpenlyst viser
sin tro. Guttene deres på 10 og 3 år er
også sammen med oss.
Det er 17 år siden Mohammad
kom til tro på Jesus. «Jeg fant en
bibel i en gjenbruksbutikk, ble
nysgjerrig og kjøpte boken. Jeg
kunne ikke lese den hjemme.
Det var ikke trygt. Jeg gjemte
den og leste i skjul. En dag oppdaget mine kollegaer meg. De lo
og lurte på hvorfor jeg leste i den.
Men noen var også interessert
i hva som stod der.» Å lese i
Bibelen brakte Mohammad
på sine knær, og han ble en
etterfølger Jesus.
‘Jeg trodde jeg var den
eneste troende i Jemen’
«Jeg trodde jeg var den eneste
troende i Jemen,» forteller
Mohammad. Gleden var derfor
stor da han møtte en annen jemenittisk kristen. «Nå kjenner jeg
mange.»
Han fikk disippeltrening og
lot seg døpe. «Like etterpå spurte en
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annen troende om jeg ønsket å gifte meg. Han koblet meg med Alima, som også var singel.» Til tross
for at hun var muslim, giftet de seg.
«Jeg ba om at konen min skulle bli kjent med
Jesus – at vi, som et par, kunne vokse i troen sammen. Hun var allerede interessert i andre religioner,
også kristendommen. Jeg var nitti prosent sikker på
at hun ville bli en troende ettersom hun var så god
mot andre,» forteller Mohammad.
«Jeg fortalte henne at jeg var kristen og spurte
om hun ville lese evangeliet. Da hun begynte å lese
ble hun rørt, spesielt om det å elske sine fiender.»
Alima: «Det jeg leste gjorde inntrykk på meg. Det
kunne være svaret på problemene i Jemen. Denne
tanken finner jeg ikke i noen andre religioner.»
Men hun trengte mer.

JEMEN
Jemen er en del av Den arabiske halvøy. Landet har i en årrekke vært
preget av borgerkrig. Da Houthi-opprørere erobret den jemenittiske
hovedstaden Sanaa ved hjelp av den tidligere utviste presidenten
Saleh, erklærte de seg som den nye regjeringen av Jemen. Da Saleh
ble drept i desember 2017, prøvde en militær intervensjon ledet av
Saudi-Arabia å få president Hadi – som ble offisielt valgt etter Saleh
– tilbake til makten. Denne krigen pågår og har ført til en humanitær
katastrofe i landet. Krigen i Jemen kan sees på som en fullmakts-krig
mellom Saudi- og dens allierte, og Iran, ettersom Iran støtter Houthi.

Mirakelbarnet
Etter at Mohammad og Alima fikk sin første
sønn, fikk de beskjed om at Alima ikke kunne
få flere barn. «Det var tungt. Vi leste i Bibelen om
alt Jesus gjorde, og jeg utfordret henne. ‘Gud lever,
fortell Ham om denne umuligheten.’ Vi ba Gud om
et barn til og sa at dersom han svarte oss ville vi
følge Ham. Samme måned ble hun gravid,»
«På sykehuset kunne de ikke forstå at hun var
gravid igjen. De tok testen flere ganger for å være
sikker. Vi kaller ham vårt «mirakelbarn». Da han ble
født så vi et kors i ansiktet hans, rett over nesen.»
Drømmen om vekst
Paret tok løftet til Gud på alvor. De startet
husgrupper i hjemmet sitt. Alima forteller:
«Gruppene vokser og nye kommer til, mange av
dem er høyt utdannet. Vi har også program for
barna.»
«Vi begynner med bønn. Deretter studerer vi
Bibelen. På slutten ber vi for hverandre. Vi synger også – noen ganger bruker vi YouTube som
hjelpemiddel. Vi er sammen i tre til fire timer. Folk
kommer og drar til ulike tider på grunn av sikkerheten. Mohammad: «Det er mye lyd fra gaten utenfor, og det skjuler at vi synger kristne sanger.»
Husgrupper i Jemen har ikke kontakt med
hverandre. «Det er slik for at ingen skal avsløre
andre dersom gruppen blir oppdaget,» forklarer
Mohammad.
Han fortsetter: «Vi ønsker å se kirken vokse.
Vi snakker sammen i gruppen om hvordan vi
åpent kan vise vår kristne tro, hvordan vi kan dele
evangeliet.»
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Den lille familien måtte flykte fra landet på
grunn av sin tro. Nå, langt borte fra den arabiske halvøy, holder de nær kontakt med kirken
i hjemlandet. «Jeg håper jeg kan betjene dem ved
bruk av media. Når krigen er over, ønsker vi å reise
tilbake til Jemen. Nå er antall ‘arbeidere’ få i landet.
Vi må be om flere.»
Familien
Mohammads familie var muslimer. Nå er fire
av hans brødre og en søster kommet til tro på
Jesus. Hele familien aksepterer det. Familien til
Alima vet ikke at hun har konvertert. «De kan
komme til å drepe meg. Foreldrene mine ville ikke
blitt så voldelige, men brødrene mine ville. Jeg er
også redd de vil ta fra meg mine barn,» sier Alima.
Når en gift kvinne kommer til tro på Jesus
i Jemen, er hun svært utsatt. En muslimsk ektemann kan behandle sin konverterte kone
som psykisk syk eller demonbesatt. Barna
kan bli tatt fra henne, og ektemannen kan

forsøke å presse henne til å forandre mening. hele familier som blir kristne.»
«Søsteren min er på vei mot Jesus. Hun forlot
Ektemannen kan også skille seg fra henne på
islam og vet at det er noe mer. Hun lånte pc-en min,
grunn av konvertering.
Jemenittiske kristne har de samme utfor- og jeg la noen kristne filer på maskinen til henne. Jeg
dringene som andre jemenitter. De lider av forventer å høre gode nyheter snart,» sier Alima.
Om det jemenittiske folket forteller
hungersnød, mangel på arbeid og de prøver å
overleve i en krigssone. Samtidig har de behov Mohammed: «Det jemenittiske folket er klar til å
for disippeltrening. Det er ofte vanskelig for ta imot evangeliet. På grunn av terror og krig er det
kristne å finne en trygg plass å lese i Bibelen, mange som har negative tanker om jemenitter. Men
selv når de har den på telefonen. De fleste har de er gode mennesker. De trenger å høre evangeliet.
Hjertene deres er villige til å ta imot. Be for det jehele tiden familiemedlemmer rundt seg.
«Ingenting er umulig for Gud. I Bibelen ser vi menittiske folket. Be om at det skal vokse frem flere
hvordan Paulus, på grunn av forfølgelse, gikk fra ledere og at kirken skal stå samlet i Jesus.»
sted til sted. Resultatet var en sterk kirke. Det er det
jeg ønsker for kirken i Jemen. Jesus sa at alle dem * navnene er endret på grunn av sikkerhet
som velger å følge Ham måtte ta opp sitt kors. Det
betyr at vi må følge Ham selv når det koster oss alt,»
sier Mohammad.
«Kirken i Jemen vokser. Det er det en hører
overalt. Noen dager er det flere som vil snakke med
meg enn det jeg har kapasitet til. Vi hører ofte om
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De var på vei til kirken og jeg spurte om jeg kunne
bli med. Hun sa ja.»
«Det var fantastisk. Det var første gangen
jeg leste i Bibelen. Den dagen talte pastoren om
Johannes 14:6. ´Jeg er veien, sannheten og livet´. Da
han forklarte versene, følte jeg at han svarte på
spørsmålene jeg hadde da jeg var på sykehuset. På
den dagen, 8. november 2013, ble jeg en troende.
Jeg snakket med pastoren, og han og konen ba for
meg. Etter to år ble jeg døpt, 15. desember 2015.»
«Etter at jeg konverterte ønsket jeg å bli bedre
kjent med Jesus. Jeg gikk i bibelgruppe og hadde
et nært forhold til pastorens familie. Pastorens
kone gav meg råd og hjalp meg å vokse i troen og
lærte meg mer om kristen tro. Jeg deltok også på
seminarer organisert av kirken, ba hjemme og jeg
prøver å bruke tid med Gud.»
«Familien min tror fremdeles jeg er muslim.
Bare mamma vet jeg er kristen, og hun aksepterer det. Pappa vet ingenting.» Islèm er redd for å
fortelle faren om sin nye tro ettersom han har
respondert med trusler tidligere når de har diskutert islam. «Han er en god mann, men noen
ganger viser han et annet ansikt. Jeg vet ikke hvordan han kommer til å reagere.»

NORD-AFRIKA

Islèm har
funnet Jesus
– men faren
vet det ikke

Vi får et sterkt og kort møte med Islém* (22).
Familien venter nemlig på at hun skal komme hjem fra høyskolen. De kjenner ikke til
hennes hemmelighet: hun har møtt Jesus!
Nå følger hun Jesus i skjul.
Historien startet en dag Islém satt og så på TV
hvor en kristen kvinne ba og takket Gud. «Jeg
synes det var rart. I islam ber vi Gud om å gi oss
noe, men vi tenker ikke på å takke ham.»
Hun ville vite mer. «Mitt søk startet i det øyeblikket, til tross for at min far er en salafist, en
dedikert muslim. Jeg gikk med hijab, og ba og las i
Koranen, akkurat som pappa. En natt følte jeg at
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noe var annerledes. Jeg gjorde det kvinnen på TV
gjorde: Jeg ba og jeg takket Gud.»
Islém søkte på internett, men hun fant
ikke svar. Hun kontaktet syriske venner på
Facebook. «De var kristne og jeg var en muslim
som ville vite mer om Jesus. Jeg prøvde å fortelle
dem om islam, men det førte til forvirring og de
avsluttet kontakten. På det tidspunktet trodde jeg
at jeg var den eneste kristne i Nord-Afrika.»
Ville dø
Foreldrene hennes fikk problemer i 2013, og
Islém gikk bort fra et religiøst liv. «Jeg begynte
å røyke og ble aggressiv. Jeg prøvde å ta selvmord

Jesus er som oksygen
«Jesus er som oksygen for meg. Uten oksygen kan
jeg ikke puste. Dersom Jesus ikke var en del av livet mitt ville jeg ikke vært i live i dag. Jeg ville ikke
ha gått tilbake til studiene eller hatt hatt et normalt liv. Det er som om jeg har blitt tatt ut av et
søppelspann og vasket ren. Uansett hva som skjer
i livet vil jeg ikke forlate Jesus.»
Islém var heldig, hun var ikke alene som ny
troende, noe som ofte er tilfelle når muslimer
møter Jesus. «Jeg er sikker på at selv om jeg var
alene ville Gud aldri forlate meg. Samtidig står det
i Bibelen at vi må stå sammen som én menighet. Vi
kristne må være ett i Jesus.»
Å leve som kristen med muslimsk bakgrunn
i Nord-Afrika er ikke enkelt. «Men det er verdt
det. Jeg takker Gud for at jeg kjenner Sannheten
og at jeg vet hvem Han er. Jeg føler meg heldig som
har møtt Jesus, men når jeg ser familien min får
jeg dårlig samvittighet. Jeg elsker familien min, jeg
elsker pappa. Jeg ønsker at de også skal bli kjent
med Ham.»

ved å ta overdose og kutte håndleddene mine. Jeg
var langt nede og alt jeg kunne tenke på var å dø.»
På sykehuset ba hun om at Gud måtte vise seg
for henne.
Hjemme igjen tok hun opp igjen søket på
nettet. «Jeg fant en side, «Kristne i [landet mitt*]».
Det føltes merkelig. Kanskje var det et tegn? Jeg
klikket inn på siden og sendte en melding.» I
starten var de skeptiske til å svare en muslimsk
jente. «De satte meg i kontakt med en pastor. I
begynnelse tvilte også pastoren på at min søken
var ekte.»
«En dag kom en jente sammen med broren sin
for å gi meg en bibel. Pastoren hadde sendt dem. * navnet er endret på grunn av sikkerhet.
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OPPMUNTRINGSKAMPANJE
Vil du være med å oppmuntre
iranske barn?

BØNN FOR IRANSKE BARN



Hami * er en gutt fra Iran. Foreldrene hans er
kristne, men i det skjulte. De må være svært varsomme, for kristendommen i Iran blir sett på som
vestlig innflytelse og en trussel mot staten. Alle
innfødte persere forventes å være muslimer. Det å
bli kristen eller dele evangeliet, er en farlig handling som du kan havne i fengsel for.
Hamis familie tilhører en liten huskirke som møtes
hjemme hos pastor Milad *. Han lærer dem om Jesus.
Pastor Milad tar en stor risiko, faktisk tar de alle en risiko
ved å møtes på denne måten.
En dag vil familien finne ut at pastor Milad er blitt arrestert. Hva vil skje? Hva skal de gjøre da?
Historier som dette er vanlige i Iran, hvor det er farlig å
følge Jesus. Derfor trenger iranske kristne våre bønner
- og oppmuntring.
Be for barn som Hami, og oppfordre barna i familien eller
menigheten din til å tegne, male og sende bilder som kan
gi håp. På den måten vil de få vite at de ikke er glemt.

Hami * og Pastor Milad * er karakterer i en kortfilm vi har laget for å illustrere situasjonen til
kristne barn i Iran. Historien er basert på de
mange sanne opplevelsene til barn, familier og kirkeledere i Iran, og er en nøyaktig refleksjon av hva som skjer med kristne i huskirker der.

Responsen på kampanjen har vært flott. Takk til alle dere som
har sendt inn lapper. Det er en fryd å åpne posten om dagen!

I utgangspunktet var planen å montere alle lappene til et stort
teppe, og presentere det på 8. mars i Oslo. Men av to grunner har
vi valgt å gjøre om på det:
• Vi har fått signaler om at der er flere som ikke har rukket å lage
lapper enda. Og vi tror at potensialet til å få et enda mye større
lappeteppe er stort. Derfor har vi satt ny frist: Lapper kan sendes inn fram til 1. AUGUST.

til Åpne Dører, postboks 44,
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5822 Bergen.

Dette er en kampanje for å oppmuntre iranske
barn. Vi ønsker at de skal få motta tegninger fra
barn rundt om i verden, slik at de blir oppmuntret
til å følge Jesus.
Be barna tenke over hva det vil si å være et
Guds barn, at Han elsker og beskytter dem. Lag
deretter et bilde som formidler håp til iranske
kristne barn. Barna kan også godt skrive hvor
gamle de er og fornavnet sitt.

For mer informasjon gå til
www.opendoors.no,
eller send mail til norway@od.org



Hold mobilkameraet
over QR-koden for
må se videoen
PS. dette går ikke på
alle smarttelefoner

Forslag:
Et selvportrett

VIKTIG
• Ikke send fysiske tegninger, da vi
ikke kan overlevere dem.
•

La barna skrive fornavnet (IKKE
etternavnet) sitt på bildet.

•

Ikke skriv noe annet på bildet.

•

Ikke nevn Åpne Dører.

•

Det er bra om bildene er fargerike,
oppmuntrende og positive.

En tegning inspirert av en bibelhistorie eller
bibelvers (ikke skriv verset på selve bildet)
Et bilde av håp

Send tegningene/bildene digitalt til:
norway@od.no

Åpne Dører er tilstede i 76 land for
å stå sammen med millioner av
kristne søsken som lider for troen,
slik at de kan holde håpet levende.

Som fast giver er du VIKTIG. Din
månedlige gave er livgivende for
dine trossøsken som lever under
sterk forfølgelse.

Forfulgte kristne trenger alt fra
nødhjelp, traumehjelp, hjelp
til gjenoppbygging, bibler og
disippeltrening.

Om du blir Ett med dem vil du motta
en liten velkomstpakke, oppdateringer fra arbeidet og invitasjoner
til arrangementer der du kan få
møte forfulgte kristne.

Jesus ber om at vi skal være ett
slik Han er ett med Faderen. Vil du
være Ett med dem, dine søsken?

Det koster 320 kr i gjennomsnitt i
måneden å hjelpe en forfulgt kristen.
Hvor mange kan du hjelpe?

• Lappeteppet vil bli presentert på Forfulgt 2020, Åpne Dørers
nasjonale konferanse 11.-13. september i Bergen. Uken etter vil
vi ha en utstilling i Oslo, med tilhørende seminar med fokus på
forfulgte kvinners situasjon.
Lappen skal være 30 x 30 cm.

SEND DIGITALTEGNINGER TIL IRANSKE BARN

HAMI'S HISTORIE – som tegnefilm

Vi forlenger ”Jeg ser deg”-kampanjen!

Sendes innen 1. august

Herre Jesus, du elsker oss og døde slik at alle kunne bli venner med Gud. Vis din kjærlighet til kristne
barn i Iran - deres familier og kirkeledere - ved å beskytte dem og hjelpe dem å stole på deg. Amen.

opendoors.no/ett-med-dem

norway@od.org

Hold mobilkameraet over QR-koden
for mer informasjon
PS. dette går ikke på alle smarttelefoner.
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WWNEWS
HØY
FORFØLGELSE

NOTIS FRA FELTET

MEGET HØY
FORFØLGELSE

EKSTREM
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TADSJIKISTAN

Kirkene i Tadsjikistan fortsetter å møte press fra myndighetene. I det siste har fire menighetsledere blitt ilagt strenge bøter for å ha vært involvert i bibeloversettelse. «Myndighetene ønsker
ikke tadsjikiske kirker… De prøver å slite oss ut og få oss til å gi opp», sier et menighetsmedlem.

Krigen i Syria har gått inn i sitt tiende år. Den har ødelagt både infrastruktur og helsesystem.
Dårlig kosthold, dårlig helse og fulle flyktningeleirer gjør landet sårbart for corona. Åpne Dører
er til stede i landet, og undersøker nå hvordan vi kan nå dem som er mest utsatt for smitte.
Be for Syria - og husk også på Irak, som har mye av den samme sårbarheten.

Be om åpenhet for evangeliet i Tadsjikistan, og vekst for menighetene der.

SUDAN
Gode nyheter fra Sudan, hvor overgangsregjeringen etter statskuppet sist sommer nå holder
på med et lovforslag som avkriminaliserer det å forlate islam. «Å gi straff for frafall er en trussel
mot tros- og ytringsfriheten og undergraver samfunnets fred og stabilitet», blir det sagt. I dag
har Sudan dødsstraff for frafall fra Islam.

CUBA
Landets nye grunnlov fra
2019 har innskrenket trosfriheten i landet. Summen
av alle reguleringer for å registrere menigheter oppleves umulig, og det regnes
som kriminelt å være med i
en uregistrert gruppe. Flere
kirkeledere har blitt trakassert og arrestert de siste
månedene.

KINA

I kjølvannet av corona-krisen har kinesiske myndigheter iverksatt strengere sanksjoner på bruk av internett. Det
skal nå slås ned på «negative nyheter»,
noe som gjør det vanskeligere å melde om overgrep mot religiøse grupper. I Shandong-provinsen har myndighetene også nektet kirker å ha
online-møter. Foreløpig er dette mest
på regelverknivå, og det er lite som tyder på at dette har fått særlige praktiske konsekvenser.

KENYA
Al-Shaabab står bak mange angrep
mot lærere i de nordøstlige grenseområdene mot Somalia. Det har ført til at
80% av lærerne fra det kristne sør har
reist hjem. Dette har igjen skapt en
akutt utdanningskrise for nomadene i
denne delen av Kenya. Siden 2014 har
34 lærere blitt drept; det siste angrepet
skjedde i januar, da tre lærere ble myrdet og en bortført. Be for utviklingen i
de utsatte områdene i Kenya.

INDIA

Indias regjeringsparti, det hindunasjonalistiske BJP, har i flere år gjort konvertering til kristen tro vanskeligere. En domstol i
Telangala i det sørlige India har slått fast at daliter (kasteløse) som
konverterer ikke skal miste de særrettighetene som loven gir andre
daliter. «Konvertering forandrer et menneskes religion, men det er
fortsatt den samme personen», uttalte dommeren.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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R A M A D A N

Alman* hørte Guds stemme:

«Gå til din kone og si at alt
vil bli bra!»
Bordet er dekket av de lekreste retter og
Aida*, kona til Alman*, ønsker oss velkommen til bords. De neste timene er vi på
hellig grunn. Alman deler vitnesbyrdet sitt,
og forundret får vi høre hva Gud har gjort
i livet deres.
I Sentral-Asia: Olaug Lillian Bjørke, Regionleder
Åpne Dører Møre og Romsdal
Går vi 25 år tilbake, var dette hjemmet preget
av vold og alkoholmisbruk. «I 1995 opplevde jeg
å miste broren min og hele hans familie. De ble
brutalt myrdet en natt. Dette fylte meg med et
enormt sinne; også mot Allah. Hvordan kunne
han tillate dette?» Alman forteller hvordan
hendelsen for alvor fikk ham ut på skråplanet.
Han spurte sin hengivne muslimske svigermor
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hva som var meningen med det som hadde skjedd, og hun sa at det var Allahs vilje. Dette
svaret tilfredsstilte ikke, og Alman hatet Allah
bare enda mer. Sinnet og bitterheten gikk ut
over hans nærmeste. Alkoholen tok overhånd,
og voldsbruken eskalerte. Sønnen deres var
bare 3 år den gangen, men han husker fremdeles hvordan far gang på gang slo mor. De neste
årene skulle bli de verste i familiens liv.
Men så – i starten av 1999 – kom vendepunktet. Alman ble syk og sengeliggende. I denne
perioden var han for svak til å slå kona, og han
begynte å tenke over livet sitt. Det måtte skje
en forandring. Aida truet med å forlate ham, og
lite visste han om at hun også hadde planer om
å ta sitt eget liv. Etterhvert forlot hun hjemmet,
og Alman ble alene igjen med sønnen.
Deretter fulgte de to lengste ukene i Almans

BØNN UNDER RAMADAN
•
•

Takk Gud for at Alman og Aida har fått møte Jesus!

•
•

Be om at enda flere muslimer skal få et møte med Jesus i løpet av ramadan.

Be for Aidas familie, som etter mye motstand i mange år nå ser ut til å være litt mildere
stemt. Be om at de må finne fred med Gud og gi sine liv til Ham.

Be om beskyttelse over kristne med muslimsk bakgrunn under ramadan. Be om
styrke og at de får oppleve Guds nærvær.

liv. Men det var da «han kom til seg selv». Han
forstod at han ikke kunne klandre andre for det
som var galt i livet. Uten at Alman skjønte det,
viste Gud ham hans egen situasjon. «Alman!»
hørte han en stemme si. Alman trodde det var
naboen som ropte, men da det skjedde tredje gangen, forstod han at det måtte være Den
allmektige. «Hva ønsker du av meg?», svarte
Alman. «Gå til toalettet», svarte stemmen.
Alman gjorde motvillig som stemmen sa, og
følte at noen presset ansiktet hans ned i skitten.
«Hva ser du?», spurte stemmen. Der og da innså
Alman at han var skitten. «Det er meg!», ropte
han i sin nød. «Kan du tilgi meg?» Alman følte
seg fullstendig avslørt, men stemmen fortsatte
å tale: «Gå til din kone og si at alt vil bli bra!»
Gud har snakket til meg
Alman hadde aldri følt seg så liten før. Skjelvende
gikk han til Aida og sa: «Gud har snakket til
meg. Alt vil bli bra!» Aida trodde han var full,
og forstod ingen ting da Alman falt på gulvet
og ropte «Gud, tilgi meg!» Neste morgen våknet
Alman glad og takknemlig. Han bestemte seg
for å gå i moskeen og fortelle hva Gud hadde
gjort. Det ble en underlig opplevelse. Det føltes
som om Guds stemme ble stille. Alman prøvde
å forklare de andre mennene hvor ren og fri
han følte seg, men de ristet bare på hodet og sa
at det ikke er dette islam handler om.
Like etter kom Alman over en bok med
et kors – et nytestamente! På nytt var Guds
stemme der: «Denne har jeg forberedt for deg.
Prøv den!» Alman gjemte boka, og leste den i
skjul. Det gikk ikke lenge før han opplevde at
Ordet talte til ham. Det var akkurat som om det
som stod der, handlet om livet hans. «Alman, ser
du ikke hva jeg har gjort i livet ditt?», hørte han

Vil du være med å be for verdens
muslimer under ramadan 24. april –
23. mai? Mange muslimer søker Gud,
og vi vet at det i denne perioden er
mange som opplever at Jesus viser
seg for dem i drømmer og visjoner.
Samtidig er ramadan en av de mest
utfordrende tidene på året for kristne
i områder der islam er majoritet.
Spesielt gjelder det konvertitter fra
islam. Be for våre kristne søsken
under fasten; at Gud styrker dem.
stemmen si. Gud hadde ført ham til sannhets
erkjennelse, og gjennom nytestamentet fikk
han et møte med Frelseren. Alt ble forandret,
da Jesus kom inn! Han avslutter med ordene:
«Jeg er ingenting. Alt som har skjedd i livet mitt,
skal Gud ha æren for. Det er et mirakel at han
har tilgitt en person som meg. Pris Herren!»
I dag er Alman involvert i utadrettet arbeid
for å vinne andre for Kristus. Han har et stort
hjerte for mennesker i nød, og gir både åndelig og praktisk hjelp. Alman og Aida erfarer at
Herren sørger for dem, så de er i stand til å nå
ut og velsigne andre. Og før vi forlater familien,
tar vi med oss Aida sine ord: «Jeg er så takknemlig til Gud. Jeg levde i helvete, men Gud endret alt. Han er virkelig, og han hører bønn!»
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