Be for og med forfulgte kvinner!
et initiativ fra

Åpne Dører

Forfulgte kvinner trenger vår
forbønn. Du kan be for dem.
Hva handler Women to Women om?
Kvinner spiller en spesiell rolle i den forfulgte kirke. Ofte er det gjennom deres
utholdende bønner og store ofre at kirken
har forblitt trofast – og til og med opplevd
vekst under perioder med intens forfølgelse.

Women to Women er en gren av Åpne Dørers arbeid.
Som norske kvinner ønsker vi å engasjere oss i, støtte og
oppmuntre våre forfulgte søstre i mange land over hele verden.

”Om ett lem lider, da lider
alle lemmene med.”

1 Kor 12,26

Du kan være med i dette viktige arbeidet ved å:
• Be for og skrive brev til våre forfulgte søstre.
• Delta i eller starte en Women to Women-gruppe.
• Informere om Women

to Women i menigheten/forsamlingen du er
med i.
• Delta på en Women to Women-reise.
Informasjon og materiell får du ved henvendelse til Åpne Dørers kontor:
Tlf 38 00 80 90 • E-post kvinner@od.org

Start ei bønnegruppe i dag!
Du kan utgjøre en stor forskjell gjennom
bønn. Enten du allerede er med i ei gruppe
av kvinner, eller du finner to eller tre som
vil møtes sammen med deg, kan du be for
forfulgte kvinner. Du kan dele deres sorger
og gleder og nedbe Guds velsignelse og
kraft over dem.
Del byrdene!
Del byrdene med kvinner som lider for sin
tro (Gal 6,2). Inviter naboer, venner eller
medlemmer i menigheten din til å være
med deg i bønn for og med forfulgte søstre.
Bli en del av Guds bønnesvar til dem!
Vi sender deg ressurser
Åpne Dører vil jevnlig sende ut materiell for
å informere og veilede til forbønn. Gjennom
våre brevaksjoner får du også anledning til
å skrive til forfulgte kvinner.

Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere
meg i Women to Women. Send talongen til
Åpne Dører, Barstølveien 50 F,
4636 Kristiansand:
Motta Women to Womens nyhetsbrev
Delta i en Women to Women bønnegruppe
Motta ukentlige nyhetsmail fra Åpne Dører
avn ___________________________________________
Adresse _________________________________________
_________________________________________

E-post ___________________________________________

Besøk våre
innholdsrike hjemmesider
på internett:

www.OpenDoors.no
Nytt stoff til
inspirasjon, takk og forbønn
blir lagt ut hver dag.

et initiativ fra

Åpne Dører

Hjerteinntrykk fra Laos

Enkenes sorg i Nigeria
”Herren gir sitt ord, og stor er skaren av
kvinner som kommer med gledesbudskap”. (Salme 68,12)
Nord i Nigeria satt mange enker tilbake
etter grusomme overgrep mot kristne i
2004. Kroppen og hjertet bærer arr som
aldri vil forsvinne. Hva kunne kristne
kvinner fra land med religionsfrihet
bringe dem? Hva kunne de si eller gi?
En gruppe kvinner satt til side sin usikkerhet og dro til Nigeria for å besøke
kristne kvinner som lider for sin tro. De
dro for å dele, elske, gråte, holde hender
og be sammen med sine lidende søstre.
De fikk oppleve at Gud ved sin Hellige
Ånd åpnet manges hjerter og at noe av
enkenes smerte ble levende også i deres
hjerter. De erfarte at der det ikke finnes
ord, kan hender foldes og kjærlighetens
budskap deles.

Guds mirakel av tilgivelse i hjertene
til forfulgte enker i Nigeria satte dype
spor og tente hjerter i brann hos kristne
kvinner fra Europa. De kom hjem med et
helt nytt syn på Gud og hva Han gjør der
noen er villige til å gå. De fikk et nytt syn
på det å ta ansvar for sine lidende søstre
i bønn.
En av kvinnene forteller: – Det jeg ville
fortelle i teori, fikk jeg se Gud gjøre i
praksis. Sammen i bønn fikk vi oppleve
at Gud rørte ved hjerter og ga glede,
framtid og nytt håp.
Åpne Dører har laget en rekke kortfilmer fra ulike land. Den gripende
filmen ”Enkenes sorg ”, om europeiske
kvinners tur til Nigeria, kan bestilles fra
Åpne Dørers kontor, tlf 38 00 80 90.

Kvinnene har lenge vært det skjulte
ansikt hos den forfulgte kirke. Gjennom
tjenesten Women to Women arbeider
Åpne Dører for å gjøre deres situasjon
kjent. Som ektefeller til ledere, pastorer
og andre kristne har de omsorgen både
i hjemmet og i menigheten, mens deres
menn ofte er på reise eller sitter fengslet. Noen har også mistet livet for sin
tro. Under vanskelige omstendigheter
bekymrer kvinnene seg for sine trossøsken, forkynner evangeliet og holder
menigheten sammen.
En sveitsisk kvinne forteller etter å ha
besøkt Guds forfulgte menighet i Laos:
– Dette var mitt første besøk hos den
forfulgte kirke. På forhånd hadde jeg
mange bekymringer: Hva kan jeg bringe
dem, hva skal jeg si og hvordan vil jeg
reagere følelsesmessig på det grufulle
de må gjennomgå for sin tro på Jesus?
Men vi ble så hjertelig tatt imot. Jeg følte
meg beæret over å få være sammen med
disse kvinnene. Selv om vi ikke snakket
samme språk, var vi likevel ett. Det var
bare nødvendig med et blikk eller en
omfavnelse for å forstå hverandre. Vi lo
og gråt sammen og opplevde sterkt at vi
alle tilhører Guds familie.

En kvinne som besøkte forfulgte kvinner i Pakistan, forteller:

Ei kvinne berørte mitt hjerte på en
spesiell måte. Hun lyttet oppmerksomt
til alt som ble sagt, og hun strålte. Jeg
ble fortalt at kvinnen er 27 år gammel,
mor til fem barn og at hun bor med hele
familien hos sine svigerforeldre. Der
overlever de på små rasjoner med ris.
Hun reiser jevnlig under farlige omstendigheter inn i nabolandet Vietnam for å
forkynne evangeliet.
I slutten av uka fikk jeg høre hennes
vitnesbyrd. Hun er analfabet og holder
på å lære seg å lese og skrive. Hun sa:
– Jeg gleder meg til jeg kan lese min
egen Bibel! Jeg vil så gjerne bringe de
gode nyhetene til andre! Vi ba for henne,
og hun takket oss for denne ”gaven”.
Det berørte mitt hjerte på det aller
dypeste å se hvilken velsignelse og
befrielse Jesus Kristus er for disse
troende. Alle bekymringer jeg hadde
hatt på forhånd, var som strøket bort.
Jeg måtte ikke ”gjøre” noe. Møtet oss
kvinner imellom ble et gjensidig uttrykk
fra hjerte til hjerte. Når jeg nå er hjemme
igjen, tar jeg ofte fram bildene og ber
for dem jeg møtte. Og jeg lengter etter
snart å få reise til Laos igjen!

Skjulte kristne
– Jeg blir alltid sterkt berørt når jeg ser
Guds verk. Mennesker kommer til Ham,
også når Hans navn ikke så lett kan
nevnes. Han åpenbarer seg.
Dette skjedde med en kvinne som
tilhører en folkegruppe i et avsides
liggende område. En kveld var hun helt
fortvilet over sin håpløse situasjon.
Hun gråt over elendigheten og krigen.
I en drøm fikk hun se to føtter som var
gjennomboret av nagler. Hun forstod
ikke drømmen, men bevarte den i
minnet som en skatt.
Flere måneder senere hørte hun noen
kristne i all hemmelighet fortelle om
Jesus, som ble korsfestet. Da forstod
hun: Han er veien!
Hun må lide mye på grunn av sin nye tro,
men hun fatter mot og får kraft fra Ham
som er blitt hennes liv.

Med vår tjeneste ønsker vi å være en
støtte for henne. Vi ønsker å trøste, nære
og oppmuntre henne, og vi ønsker ikke
minst å be for og med henne om at Jesus
må lege og helbrede dype sår.
Det er vidunderlig å være vitne til
forvandlingen som Guds Ord virker.
Til å begynne med ser vi utmattede og
fortvilte kvinner, som lever i skjul med
sin tro. De orker ikke lenger å le, og de
har glemt styrken og kraften de hentet
fra Bibelen og fra sangene de sang. Så
leser vi Ordet for dem, siden mange ikke
selv kan lese, og de synger og gleder seg
i Herren på ny. De får kraft til å tilgi og til
å tjene i Guds kjærlighet.
Slik er det bare Jesus som virker!

