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Fellesskapet vi hører til har ikke
mange medlemmer, men vi
kjenner hverandre, kan være

sårbare overfor hverandre og
mange deltar aktivt når det er
gudstjeneste. Dugnadsånden
i fellesskapet vårt spleiser oss
sammen som en familie.
 
“Tro på Herren Jesus, så skal du 
og alle i ditt hus bli frelst.” 

Men jeg og mitt hus, vi vil tjene
Herren» sier Josva (Josva 24,15b) når 
han utfordrer Israelsfolket til å tjene 
Herren helhjertet og trofast, og til å 
skille seg fra gudene som fedrene 
hadde dyrket. Kjernen i samfunnet 
er familien. Familier som praktiserer 
«hverandre»-budene (for eksempel 

elsk, be for, tilgi, oppmuntre, 
underkast dere hverandre) er 
kraftsentre i
samfunnet. 

Kornelius samlet både
slekt og venner for å høre Peter
forkynner. Lydias hus ble til menighet. 
Storfamilier som blir presentert for 
evangeliet sammen viser større 
aksept og forståelse for den enkelte 
som vil følge Jesus. Samfunn kan bli 
forvandlet av familier som elsker, tilber 
og følger læren til Jesus.

Hvordan er det med oss? Hva snakker 
vi om rundt middagsbordet? 

Møtes vi i det hele tatt til  
måltidsfellesskap? Er vi så opptatt av 

MEN JEG OG MITT HUS, 
VI VIL TJENE HERREN 

Leder



forskjellige aktiviteter at vi ikke kan 
tjene Jesus sammen i takk og bønn 
eller ved å granske Skriften sammen? 
Kunne vi ha bøtt på ensomheten 
som mange føler bare ved å dele noe 
man er takknemlig for og noe som 
byr på utfordringer, mens vi spiser et 
måltid sammen?

Vi kan lære mye fra muslimske
kulturer, hvor  måltidsfellesskapet 
blir møtepunkt for unge og gamle, 
og hvor det alltid er nok for 
uventede gjester. 

Kan vi vinne tilbake fellesskapet
i familiene våre?

Hvordan ville samfunnet vårt og 
verden forøvrig bli påvirket av at 
familielivet, ikke bare menighetslivet, 
fikk Jesus i sentrum?

Jenny og Jon Petter Feidal
Lederpar, Frontiers Norden

LURER DU PÅ NOE? 
TA KONTAKT MED OSS, DA VEL!

E-post: info@frontiers.no
Telefon: (+47) 406 24 515

“Gå hjem til
dine og fortell

dem alt det
Herren har gjort

for deg.”

(Markus 5,19) 



«... Og hva med din kone?» 

Mens min muslimske venn Omar kjørte 
meg hjem en kveld spurte jeg om han 
hadde lest Det nye testamentet som jeg 

hadde gitt ham nylig. «Det har jeg, men jeg forstår 
ikke så godt det som står der» var svaret jeg fikk. Da 
jeg foreslo at vi kunne lese i det sammen virket han 
entusiastisk, så jeg spurte ham om kona ville ha noe 
imot at vi leste hjemme hos ham. Jeg måtte skjule 
min begeistring da han sa «Jeg har allerede begynt å 
lese for henne»!

Jeg tok mot til meg og spurte, «hvis min 
kone var med - ville da din kone ha lyst 
til å lese sammen med oss?» «Så klart,» 
var svaret. Så jeg spurte, «hvem andre 
tror du kunne ha lyst til å bli med?» «Hva 
med Eren?» spurte han. Eren var en 
felles bekjent, så jeg sa «flott, men hva 
med Erens kone?»

På denne måten kom vi i gang med
regelmessige besøk hos Omar for å lese 
bibelen sammen. Slik fortsatte vi, og 
etter en stund ble begge menn døpt i 
Jesu navn. (David, i Tyrkia)

Én families innflytelse

Kort tid etter at jeg flyttet inn i et muslimsk nabolag 

traff jeg «Modig». Jeg var da helt uvitende om at 

Gud hadde forberedt henne med «smådrypp» siden 

barndommen, men det gikk ikke lenge før vi begynte å 

studere bibelen sammen. Helt fra begynnelsen av, før hun 

bekjente troen på Jesus som Herre og Frelser, delte hun det 

hun leste med både familien, naboer og andre bekjente.

Vår familie ble  “æresmedlemmer” av hennes storfamilie! 

Vi besøkte landsbyen hvor hun hadde vokst opp og ble 

ønsket velkommen av både hennes yngste 

brors familie og hennes mor, som alle litt 

senere kom til tro. Den yngste datteren 

fortalte bibelhistorier til hele hennes 

skoleklasse! Mannen til «Modig» kom 

også til tro, og mange av søsknene og de 

øvrige familiemedlemmene, så vel som 

noen av naboene. I sommerhalvåret fant 

«menighetslivet» i bygden deres sted ute på 

gaten. Dermed ble et helt nabolag påvirket. 

I begynnelsen hadde vi gudstjeneste 

sammen med kjernefamilien i hovedstaden 

fram til de var i stand til å proklamere 

og disippelgjøre uten oss. Da vi trakk oss ut vokste 

menigheten raskt, og  tiltrakk seg folk som ikke ville ha 

kommet med oss «fremmede» tilstede. Denne storfamilien 

åpnet opp mange forskjellige nettverk for evangeliet. 

Noen av dem har vi aldri besøkt. Dermed får også 

...begge 
ble døpt  

i Jesu 
navn

MEN NÅR DERE KOMMER INN I ET HUS
Tre historier om hvordan Gud åpner dører til familier og andre sosiale nettverk 
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budskapet et sterkt lokalt preg. Slektsbånd er “god jord” 

slik at frøet kan slå rot og bære frukt (se Matteus 13!). Å nå 

ut til en storfamilie viste seg å bære mer frukt enn å trekke 

enkeltmennesker ut av deres naturlige nettverk og inn i 

noe «fremmed» som familien kanskje ikke ville ha godtatt 

slik at de risikerte motstand (eller å bli utstøtt) når de 

bestemte seg for å følge Jesus. (Anna, i Kaukasus)

En stappfull stue
For ett år siden flyttet vår familie til et muslimsk område. Vi 

hadde et bønneteam på besøk og befant oss i en liten gate 

hvor vi traff en dame, Hanifa, som stod utenfor huset hennes 

og hilste på oss. Vi stanset for å snakke med henne. Mens vi 

pratet med Hanifa samlet flere titalls folk seg rundt oss. De 

lurte på hva vi drev på med. «Vi er her for å gi velsignelse fra 

Gud,» sa jeg, og spurte Hanifa «hvordan kan jeg be for deg?» 

Straks ble vi invitert hjem til Hanifa. Alle de andre 

prøvde også å presse seg inn i stua hennes!  

«Vi ber i navnet til Jesus Kristus som er den som har autoritet 

over himmel og jord», forklarte jeg. Med utstrakte hender 

ba vi og velsignet Hanifa og familien hennes. Så gikk vi, men 

ikke før jeg hadde spurt, «Kan jeg komme på besøk igjen?». 

«Det MÅ du,» sa hun smilende, «og det litt kvikt!»  

Ute gikk folket hver til sitt, men i nabogatene sto flere 

kvinner som også ønsket forbønn. Det begynte å bli sent, 

men vi ba for noen få og jeg spurte, «kan vi komme på 

besøk og be for dere en annen dag?». Alle ville det, og 

insisterte på at vi ikke skulle drøye med å komme. Nå blir jeg 

ofte spurt om jeg kan gå inn i hjemmene for å be og dele 

om Jesus. Og Hanifa har begynt å lese bibelen sammen med 

meg. (Jorid, i Sørøst-Asia)

MEN NÅR DERE KOMMER INN I ET HUS
Tre historier om hvordan Gud åpner dører til familier og andre sosiale nettverk 
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D et er symbolikk i navnet
Pakistan. Det betyr
«Land for de rene». 

Pakistan ble utskilt fra India i 1947 
da India fikk sin uavhengighet fra
Storbritannia. Staten Pakistan ble 
til på grunn av spenningen mellom 
den muslimske og den hinduiske 
befolkningen. Det nye landet fikk 
en muslimsk majoritet. Adskillelsen 
skjedde på en blodig og voldelig 
måte på grunn av en territorial-
konflikt. Sårene er der fortsatt, og 
uroligheter i verdens (befolknings-
messig) nest største muslimsk 
land vedvarer og preger livet den 
dag i dag.

Pakistan har fått rykte på seg som et 
“farlig” land, og blir derfor i stor grad 
oversett som turistmål. Men landet 
byr på fjellvandringer med utsikter
som tar pusten fra folk, duvende
ørkenlandskap og fargerike byer
fulle av liv. Av severdigheter er
Karakoram Highway en av de mest 
tiltrekkende. Den slynger seg 
gjennom fjellpassene i nord, langs 
Silkeveiens eldgamle rute. Men det 
er først og fremst det pakistanske 
folket - med sin gjestfrihet, 
vennlighet og generøsitet - som gir 
preg til landet og gir besøkende 
varige inntrykk.

Det som skjedde 9. september 2001 
fikk stor innvirkning på Pakistan. 
I samarbeid med vestlige makter 
hadde Pakistans militære regjering 
oppmuntret opplæringen av 
antisovjetiske opprørsgrupper 
under den sovjet-afghanske krigen 
(1979-1989). Disse gruppene var
fortsatt virksomme da New York
ble angrepet. Derfor ble Pakistan
presset av Vesten til å få kontroll på 
disse gruppene. Resultatet ble en 
sterk økning av interne konflikter.

Utenlandske utsendinger har bodd 
i regionen (India og Pakistan) i flere 
hundre år.

Evangeliet hadde så smått slått rot, 
og lokalmenigheter var blitt dannet.

Men etter 9. september 2001 fryktet 
utenlandske arbeidere at de kunne 
bli mål for de militantes angrep og 
de fleste forlot landet slik at de ikke 
skulle sette lokalmenighetene i fare. 
Antallet utsendinger er fremdeles 
minkende. 

Kirken i Pakistan er ikke stor, men 
den er modig! Generelt sett har den 
nølt med å nå ut til den muslimske 
majoritetsbefolkningen Få troende 
kommer fra muslimsk bakgrunn og 

PAKISTAN
B L I  K J E N T  M E D

Landprofil



194 MILLIONER MENNESKER
Pakistan er verdens nest høyeste befolknin-
gen av muslimer.

de møter store kulturelle forskjeller 
som gjør det vanskelig for dem å bli 
integrert i menighetene.
 
Det er langt igjen. Men det er en 
gryende interesse blant pakistanske 
pastorer og andre menighetsledere 
for å nå ut til muslimer, og 
menighetene forstår i økende grad 
deres rolle i å formidle evangeliet
til muslimene rundt seg.

Tilstedeværelsen av og bidraget
fra internasjonale arbeidere er desto 
viktigere i dag. Menighetene trenger 
opplæring og partnere, men det 
trengs også pionerer for å gå til de 
98% av landets folkegrupper (de 
fleste muslimske) som ikke har noen

adgang til evangeliet.

Det er en spennende tid for dem 
som er engasjert i å spre evangeliet i 
Pakistan - en ny fase har begynt. Det 
er økende interesse blant muslimer 
som søker etter Sannhet og håp. 

Og det finnes ingen grenser for 
mulighetene til å møte både fysiske 
og åndelige behov på en holistisk
måte. Det er en tid for samarbeid og 
pionerarbeid, slik at mange flere kan 
få kjenne håpet som bare frelsen i 
Jesus Kristus gir.

“Det er økende interesse blant pakistanske muslimer 
om søker etter sannhet og håp”



Lo re m ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit, sed diam  
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laor eet dolor e ma gna aliquam era t 
volutpa t. Ut wisi enim ad minim  
veniam, quis nostr ud exe rc i t at ion 
ullamcor per suscipit lobor tis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequ at . Duis 
autem vel eum ir iu re  dolor in hen-
dr er it in vulputa te velit esse molestie 
consequa t, vel illum dolor e eu feu -
gi at  nulla facilisis at  ver o er os et 
accumsan et iusto odio dignissim qui  
blandit praesent lupt at um zzr il 
delenit augue duis dolor e te feugait 
nulla facilisi.
Lo re m ipsum dolor sit amet, cons  
ectetuer adipiscing elit, sed diam  
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laor eet dolor e ma gna aliquam era t 
volutpa t. Ut wisi enim ad minim  
veniam, quis nostr ud exe rc i t at ion 
ullamcor per suscipit lobor tis nisl ut 
aliquip ex ea commodo conse

Karakoram Highway (som stiger

til 4693 meters høyde) er blant de 

høyeste asfalterte veiene i verden, 

og strekker seg med sine 1300

kilometer helt til Kashgar i Kina.

av Pakistans befolkning er muslimer.

Omtrent 50% av alle

verdens fotballer

er produsert i

Pakistan - de

fleste er sydd

for hånd.

Det fødes ett barn

omtrent hvert

syvende sekund i

Pakistan ... 

Seks av verdens

15 høyeste fjell befinner seg

i Pakistan - blant annet  K2,

verdens nest høyeste.

Verdens yngste sivile

dommer var fra Pakistan og

het Muhammad

Ilyas. Han ble

uteksaminert 20

år gammel rundt

1950. Tre år 

senere begynte

han i praksisen sin.

Pakistan er blant de få

islamske statene

som nnvilger

misjonærvisa.

Den pakistanske cricket-

bowleren Shoaib Akhtar oppnådde

en hastighet på

ballen på 161km/t

under en

cricketkamp 

mot England

under cricket-VM i 2003.

Indusdalens

sivilisasjon er

blant verdens

eldste og eksisterte

i beste velgående

i tusenvis av år. Frem

til 1921 var svært lite

informasjon om området kjent. 

Sharialoven ble offisielt

introdusert i

Pakistan i 1991.

I løpet av 80-tallet 

ble kontroversielle 

blasfemilover

vedtatt, noe som har ført til

fengsling på livstid, og 

henrettelser. 

Men lovene misbrukes 

for private oppgjør

VISSTE 
DU 
AT...?

 

Fakta om Pakistan



BE FOR 
PAKISTAN

1. KHYBER PUKHTUNKWA (KPK) 
Grenser mot Afghanistan
KPK er kjerneområdet til pashtunene. KPK er

religiøst konservativt og har sterke bånd til

Afghanistan. KPK er provinsen hvor Taliban kom

til verden på 70-tallet for å bekjempe russisk

okkupasjon.

+ Be for pashtunene, et stolt og gjestfritt

folk, at de må bli kjent med tilgivelsens og

kjærlighetens Gud, og Fredsfyrsten.

2. BALUCHISTAN  
Grenser mot Iran og  
Afghanistan
Denne provinsen er den fattigst og 

minst utviklede av alle Pakistans 

provinser, til tross for store 

olje- og gassforekomster. Det har 

vært vanskelig for dem som vil spre evangeliet å få 

tillatelse til å bo her.

+ Be om fredelige avtaler med den sentrale

regjeringen, og at evangeliet skal få

gjennomsyre samfunnet i provinsen.

3. PUNJAB 
Grenser mot India
Selv om mange av Pakistans bittelille kristne minoritet bor 

her, er det mye som hindrer dem fra å gå med evangeliet til 

sine muslimske naboer.

+ Be om en kraftfull vekkelse i menighetene, fornyet 

frimodighet og mot til å dele evangeliet. Be også om 

beskyttelse fra diskriminering og undertrykkelse.

4. GILGIT - BALTISTAN  
Grenser mot Kina 
Denne fjellrike provinsen

rommer flere unådde 

folkegrupper, og det er stort behov for 

arbeidere for å formidle evangeliet.

+ Be om flere arbeidere villige til å 

bosette seg i denne provinsen, og om 

fremgang for bibeloversettelsesarbeidet..

5. SINDH 
Grenser mot India

Denne provinsen har et kulturelt særpreg som ofte 

forbindes med sufisme. Pakistans største by og finanssenter, 

Karachi, med sin befolkning på 15,7 millioner (23 millioner i 

Stor-Karachi), befinner seg her. Området har en lang historie 

med sekterisk vold.

+ Be for de gudfryktige muslimene i provinsen, om at de 

skal finne den ene Mellommannen mellom mennesker og

Gud, Herren Jesus Kristus. Be også om flere arbeidere til de 

største byene.



HENTET FRA BLOGGEN

‘THIS MUSLIM GIRL BAKES’

HTTP://BIT.LY/2I7I0OO

GAJAR KA 
HALWA

Ingredienser
1 kg gulrøtter, raspet eller revet i en
kjøkkenmaskin

4 ss smør

4-6 kardemommefrø

4 ss sukker

4 ss melkepulver

50 g rosiner

Nøtter til topping
(cashew, pistasj og mandler)

1.  Smelt smøret i en stor stekepanne på lav varme.

2. Ha i kardemommefrøene og gulrøttene.
Kok opp og la det koke i 10 minutter for å tørke ut 
gulrøttene. Rør hele tiden.

3. Tilsett sukker og rør. La koke i ytterligere 10 
minutter. Rør hele tiden til gulrøttene har tørket.

4. Senk temperaturen og ha i melkepulveret.
Kok i 10 minutter til. Rør så det ikke setter seg i
bunnen! Nå er blandingen tørr og seig.

5. Ha i rosinene og varm dem i 5 minutter. 

6. Ha på nøtter og server varm eller kald.

NB: Denne oppskriften bruker melkepulver for å 
korte ned på koketiden.

En tradisjonell pakistansk 
dessert som ofte brukes til 
festdager som Eid

6-7 PORSJONER

Matlaging med 



*Prøv å lage den pakistanske oppskriften på den forrige siden og invitér til en kveld med 
kreativ bønn for landet. 

*Bruk papirduk og legg fram fargeblyanter nok til alle. Les landprofilen, fakta om
landet og bønneemnene for Pakistan. 

*Samtal om landet og del inntrykk med hverandre. 
*Skriv ned korte bønner, og lag tegninger på papirduken mens dere holder på. 

*Vær kreativ - se hvor mye plass dere kan fylle på duken!

30 DAGERS BØNN

Ramadan er en veldig god anledning til å
ha åndelige samtaler med dine muslimske
venner. Her er noen enkle ideer:

Skaff deg bønneguiden
for 2020!
Ramadan er en viktig tid av året for bønn
for den muslimske verden. 30 dagers bønn
- guiden har blitt laget hvert år siden
1994. Disse årene sammenfaller med den
største responsen gjennom alle tider fra
muslimer til å følge Jesus!

Spør din muslimske venn hvordan du kan be 

for henne/ham under ramadan.Det er en flott 

måte å Velsigne dem på.

Vurder om du skal faste over lunsjen

en dag eller to hvis du har muslimske

kolleger. Del med dem om hvor

viktig bønn og faste er for å komme

nærmere Gud

Spør om du kan bli med en muslimsk

familie på iftar-feiringen - festmåltidet

hver kveld under ramadan som fasten

brytes med.

Månedlige
bønneoppdateringer
I 2020 faller ramadan i perioden 24. april til 
og med 23. mai. Frontiers samarbeider med 
flere andre norske organisasjoner om å utgi 
bønneguiden. Alle våre givere vil få tilsendt 
bønneguiden i forkant av ramadan 2020. Bli 
medlem og få en gratis bønneguide, du óg!

Bli inspirert



Følg med på hva som skjer!

Årsmøtet 2020
Velkommen til Årsmøtet 2020! Denne
gang arrangeres det i nordlysbyen
Tromsø lørdag den 29. februar (NB!
Tidligere enn vanlig!). Den årlige
medarbeidersamlingen for styre,
rådgivningsgrupper og medlemmer av
sendebaseteamet er lagt til samme helg.
Kom og vær med på å ta beslutninger for 
arbeidet!

Inspire & Equip ‘20
Dette er for deg som er under 
forberedelse til tjeneste blant unådde
muslimske folkegrupper, og arrangeres i 
Oslo i mars 2020. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon:

Tel. (+47) 406 24 515 | E-post: info@frontiers.no

Hjemmeside: www.frontiers.no

Frontiers Norden, Postboks 5134, 9284 Tromsø, Norge
Giverkonto: 3000.18.76127 | Vipps: #74510 (Frontiers Norden)

Facebook og Instagram: @frontiersnorden | Organisasjonsnummer: 988 301 388
Foto av: Jayakumar Ananthan on Unsplash

Med kjærlighet og respekt, invitere alle muslimske 

folkegrupper til å følge Jesus

Høsten 2019

Medarbeiderskap
Frontiers Norden trenger flere medarbeidere for å nå lengre ut med 
informasjon om tjeneste i den muslimske verden! 

Bli Frontiers-partner!
For å nå våre mål for 2020 trenger vi kr. 720 000 EKSTRA. Ta kontakt hvis du 
ønsker å få tilsendt prosjektpresentasjonen for styrking av
arbeidet i Finland, Sverige og Norge!


