
Barnehjem: 3250 23 70048 - Bibelskole: 3250 23 70048 -  Gamlehjem: 3250 24 56600 
Prosjekt konto: 3201 48 03180 - Menighets arbeid: 3201 48 03180 - Anne Lise & Sudip: 3520.32.01018

Mai/Juni 2018

“ASIA SHALL BE SAVED”
Ett nyhetsbrev for CFA

Endring kommer ikke av seg selv, men gjennom kontinuerlig anstrengelse. 

Derfor må vi rette oss i ryggen og arbeide for vår frihet. 

En mann kan ikke ri på deg så sant ikke ryggen din er bøyd. 

Martin Luther King, Jr.

Min historie

Jeg ble en Kristen da jeg var 11 år gammel. På den tiden var det ulovlig å være en Kristen og å eie en 
Bibel. Jeg husker enda hvordan jeg pleide å pakke Bibelen min i en plastikk pose og begrave den i 
jorden slik at politiet ikke skulle finne den. Politiet pleide å besøke barnehjemmet av og til og dersom 
de fant Bibelen, ble vi satt i fengsel. Hver gang det regnet ba jeg til Gud om at Bibelen ikke skulle bli 
ødelagt. Det var det kjæreste jeg eide. Hva gjør du med din Bibel? Noen ganger glemmer vi å takke 
Gud for tingene vi har og tar for gitt. 

KristendoMMens historie i nepal

Min pastor (Prem Pradhan), som var den første 
troende og misjonære i Nepal, kom i 1950. Det var 
han som introduserte meg til Jesus. Kristendom var 
ulovlig frem til 1990 i Nepal, men selv med mange 
utfordringer fortsatte kristendommen å vokse. I 2006 
ble det eneste Hindu kongerike, som hadde vært 
slik i 275 år, knust og Nepal ble kaldt en sekulær 
nasjon. Mange ting har endret seg, men ordet 
sekulær i denne sammenheng var mest på papiret. 
Styresmaktene har undertrykt kirkene og det har vært 
begrenset religiøs frihet. 17 oktober 2017 så endret 

Kjære familie og venner

de loven og sa at ingen har lov til å endre religion. Konsekvensen er 3 år i fengsel. Dette betyr at 
dersom du er født i en hindu familie, så må du være hindu frem til du dør. Mennesker snakker 
enda om Jesus i Nepal, men nå må vi være ekstra forsiktige. Dersom noen leverer inn en klage på 
deg til politiet, så blir du satt i varetekt og må vente på rettssak. Blir du funnet skyldig, må i fengsel 
i minst 3 år. 
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Oppdateringer fra Nepal

En radikal Hindu prest ble skutt i armen og sammen med sine etterfølgere skyldte han på de kristne. Dette 
skjedde i Biratnagar, Nepal og resulterte I opprør og vold mot kristne. Senere fant politiet ut at han hadde 
bedt en venn om å skyte han og at hele historien var falsk.  

Ekstreme grupper har skapt mange 
bevegelser for å true kristne. Målet deres er å 
få alle tilbake til Hinduismen. Disse radikale 
gruppene har fått flere pastorer og kristne i 
varetekt. Syv personer ble arrestert midten 
av mai i Tapeljung og tre personer ble satt i 
fengsel i Katmandu uken etter. Den 11 mai 
kom den Indiske statsministeren på besøk 
til tre religiøse hovedsteder og fortsetter å 
promotere hinduisme i Nepal. Han er en veldig 
stor brikke i forfølgelsen. Den 13 mai ble to 
kirker offer for bombe eksplosjon. Takk Gud 
at ingen ble skadet. Alt dette er bare toppen 
av isfjellet av det som skjer i Nepal akkurat nå. 
Kristne tar hver dag en bestemmelse for å ta 
opp sitt kors og der er stor Hindu bevegelser, 
vold og aksjoner mot dem hver dag. Over 15 
personer er i varetekt fordi de har fortalt noen 
evangeliet. Husk å be for Nepal. 

Bli Med!
Vi trenger din hjelp! Vi trenger bønne og økonomiske støtte partnere for våre nasjonale misjonærer. Vi 
har 124 språk grupper og den eneste måten å nå ut til alle er igjennom nasjonale misjonærer. I skrivende 
stund er vi presset på alle kanter og dette er mennesker som ofrer livet sitt for å dele evangeliet. En full 
støtte til en misjonær er kr 800,- per mnd og vi trenger ett økonomisk mirakel! Kan du ”adoptere” en 
innfødt misjonær i ett eller flere år, igjennom støtte og bønn slik at vi kan fortsette å nå ut til landsbyer i 
Nepal og Asia. Disse menneskene har nok å bekymre seg for og de trenger din hjelp! Send oss en email på                              
annelise@compassionforasia.com for mer informasjon. 

tusen taKK!
 Vi ønsker å takke våre faste støttepartnere. Dere er helt fantastiske! Uten din støtte og forbønn kan vi ikke 
gjøre noe. Tusen takk!  

 Bønne Begjær! 
1. Barna er ferdig med avsluttende prøver og har begynt på ett nytt skoleår. Be for barna og for at vi har det 
vi trenger til skolepenger, uniformer og lignende for det nye året. 

2. Be for troende i Nepal at de ikke skal miste motet. Be om at Herren skal beskytte dem. 

3. Be for oss når vi legger planer for å være i Nepal denne sommeren. Be for beskyttelse for oss som familie. 

BoMBen soM eKsploderte i taplagung Menighet Ble 
laget av en hindu eKstreMist gruppe. (photo By turahi)


