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FRUKTBART OG FARLIG I NORD
Urolighetene i Mali fortsetter og det er ingen tegn til bedring. Områdene i Nord-Øst, der to fulani-menigheter
har blitt dannet, er blant de farligste stedene i hele Mali. Både misjonærene og de kristne som bor der trenger
mye forbønn. Mange er bekymret for at situasjonen i Afghanistan skal inspirere grupper av fundamentalistiske
muslimer til å oppnå det samme som Taliban nå har gjort i Afghanistan.
Men arbeidet fortsetter til tross for sikkerhetsrisikoen. Misjonærene fra Nigeria som bor i den nordøstlige delen
av landet har også dette året fått minst sju nye kontakter, tre av dem har allerede startet med regelmessig
bibelundervisning. Det produseres ukentlige radioprogrammer på fulani, som distribueres og sendes på 38
radiostasjoner. Det hender at lyttere henvender seg til radiostasjonen og ønsker seg Det nye testamente og
andre bibelbøker. Dette året har det blitt delt ut 12 nytestamenter, 12 bøker med 1. Mosebok, 12 bøker med
andre Mosebok og 12 bøker med første og andre Samuelsbok.

Bibeloversettelsesarbeidet starter opp igjen for fullt denne høsten, etter at vår lokale oversetter er ferdig med
sine hebraisk-studier. Misjonær og bibeloversetter Anne Lise Matre går også på nytt inn i dette arbeidet fra i
høst, og vil pendle til og fra Mali. De femten lokale ansatte i landsbyutviklingsprosjektet fortsetter kampen mot
kjønnslemlestelse av jenter.

SØR-SØR-MISJONÆRER I MALI
Det er nå fire afrikanske misjonærfamilier knyttet til arbeidet NMS er med på i Mali, i tillegg til direktør Magadji
Thomas fra Kamerun.
«R» og «S» fra Nigeria har vært i Mali siden 2014. De er nå den eneste misjonærfamilien som fremdeles bor i
Nord-Øst-Mali. Lenger sør i Mali finner vi «M» og «J» fra Benin som kom til Mali i 2017, og to familier fra
Kamerun, «B» og «E», og «S» og «Y», som kom til Mali i 2020.
De afrikanske familiene er takknemlige for forbønn. Av sikkerhetshensyn er vi forsiktige med å gå ut med
navnene deres og navnene på byene de bor i.

FANGET OG FRI
De lokale kristne fulaniene bærer de største byrdene, både
når det gjelder å leve farlig og når det gjelder fattigdom. Til
tross for at all reising innebærer stor risiko, møter de opp
til samlinger, leirer og kurs når de får mulighet, og er
takknemlige for det kristne fellesskapet. I mai opplevde
«Umaru» at han ble kidnappet av en militsgruppe da han
tok buss mellom to byer. Han ble holdt som gissel i en hule
oppe i fjellene sammen med flere andre. En stor
bønneaksjon ble satt i gang umiddelbart, og mange i
Norge var også med og ba. Som et mirakel opplevde han
at Gud ga ham frimodighet til å forkynne evangeliet for de
som hadde tatt ham til fange, og det gjorde så sterkt
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inntrykk på kidnapperne at de satte ham fri neste morgen.
Umaru ga et nytestamente til en av kidnapperne og de utvekslet telefonnumre. Nå holder de kontakten og
Umaru opplever at denne redselsfulle situasjonen ble en mulighet for ham til å være et vitne. Du kan lese mer
om det Umaru opplevde i denne bloggposten på nms.no: nms.no/mali/2021/05/19/ble-kidnappet-delteevangeliet/
Alle tekster er skrevet av Stina Neergård

Vi mennesker har alltid trengt hverandre.
Fellesskapet. Flokken.
Verden er kanskje ikke slik den en gang var.
Men det går aldri av moten at mennesker møtes.

Les mer om Mali
og arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet
Vil du starte et småfellesskap? Les mer og
bestill startpakke her:

nms.no/smafellesskap/
Vi tilbyr gratis ressurser til bruk i alle former for
småfellesskap. Småfellesskapene kan knyttes
opp til menigheten og misjonsavtalen, slik
at flere kan bli kjent med den
verdensvide kirke.

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

