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Urolighetene i Mali er stadig voldsomme. Fulanifolket vi jobber blant blir ofte
beskyldt for å være islamistiske terrorister. Men samtidig blir fulanifolket utsatt for
massakrer fra andre folkegrupper. De fleste internflyktningene i Mali er fulanier som
har flyktet hals over hode for å redde livet, og dermed mistet alt de eide.
– Vi håper at nødhjelpsarbeidet vi driver blant flyktninger er et vitnesbyrd om Guds
kjærlighet, sier Ngayap. Her er han på besøk hos flyktninger sammen med pastoren
Joseph Djowouro

Livet på vent i Bamako
Som om ikke koronaviruset var nok – i august opplevde Mali også et statskupp. Det ble
ganske godt dekket av norske medier. Statskuppet gikk relativt rolig for seg, og det er nå
enighet om en 18 måneders overgangstid før det skal avholdes valg.
Likevel forteller Ngayap Moïse, som er misjonær fra Kamerun og direktør for arbeidet i
Mali, at kuppet har mange uheldige konsekvenser for misjonsarbeidet. Den største er at
grensene er stengt, noe som betyr at nye misjonærer som var på vei til Mali foreløpig ikke
kan reise, og at misjonærfamilier som skulle reise hjem fra Mali i sommer ikke har
kommet seg hjem.
Det siste gjelder også Ngayap sin egen familie. Etter planen skulle de for lengst ha forlatt
Mali. Magadji Thomas fra Kamerun er ansatt som ny direktør. Egentlig skulle Magadji
komme til Mali allerede før sommeren for å få en god overgangsperiode sammen med
Ngayap. Men Magadji er fremdeles i Kamerun, og familien Ngayap er fremdeles i Bamako.
Eksamensperioden på skolene ble også flyttet, og både Ngayaps egne barn og barna i en
annen misjonærfamilie som var på vei tilbake til Kamerun kan nå komme til å få
eksamener så sent som i november. Dette vil også være med på å gjøre det vanskelig for
dem å forlate landet.
Frode Brügger Sætre, som er vår norske misjonær i landet, ble evakuert fra Mali i mars og
vil foreløpig bli i Norge fram til jul.

Imam kom til tro
Det er fantastisk å se at menighetene vokser og at nye fulanier blir kristne. Midt i den mest
urolige delen av Sentral-Mali kommer stadig nye mennesker til tro. Den nigerianske
misjonæren som jobber der, forteller at det nå er tre personer som er klare for å bli døpt.
En av dem er til og med imam.
Imamen er kamerat av en fulani som er internflyktning. Denne flyktningen kom i kontakt
med de kristne fulaniene i byen i fjor, og allerede etter noen måneder ble han døpt. Kona
til flyktningen har også blitt kristen, og er blant de tre som nå får dåpsundervisning.
Misjonæren i denne byen forteller:
– Imamen fikk høre om Jesus fra en kamerat. Da han oppdaget at det kameraten hadde
fortalt ham var sant, ville han gjerne høre mer. Første juli begynte jeg å undervise ham. Nå
har han tatt imot Jesus som Herre og Frelser og holder på med dåpsforberedelser.

Jeg håper dere vil være med og be for dem som skal døpes!
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Hva gjør vi i Mali?
I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med en sterk og stolt
tradisjon. Vi har fokus på å formidle Jesu ord og gjerning på en forståelig måte som ligger
tradisjonen nær og bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og
respekt. I vår måte å arbeide på ønsker vi å ta hensyn til alle sider av menneskers behov.
Derfor er vi også engasjert i kampen mot omskjæring av unge jenter og i andre
diakonale prosjekt

