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EN HILSEN FRA MIT SKRIVEBORD

Vil du være med til at bede for W2W-rejsen til Indonesien?
En flok danske og norske kvinder rejser den 1. – 11. oktober til
Indonesien for at være sammen med og opmuntre kvinder
der. Bed om englevagt, om Guds ledelse og om, at turen må
blive til velsignelse for gruppen og dem, de skal besøge.

Dette spørgsmål blev jeg, sammen med de andre
lyttende, stillet i en bibeltime for nylig. Vi fik to minutter
til at tænke over det: Hvad skaber begejstring for Jesus
i mit liv? Hvad giver mig Jesus-glæde? Mine tanker fløj
til de forfulgte kristne kvinder rundt om i verden, som
gennemlever at blive udstødt af deres familier, som
oplever frygt for deres eget og deres børns liv hver dag,
og som oplever fysisk og psykisk vold fra deres nærmeste, alene fordi de tror på Jesus. På trods af alt dette
lever de med en begejstring for Jesus, der er så stor, at
de ikke fornægter Ham, selvom det kunne spare dem
for forfølgelsen. Disse kvinder har så meget Jesus-glæde,
at Han er vigtigere for dem end alt andet her i livet! Jeg
var netop, et par uger forinden, blevet færdig med at
læse Anneke Companjens anden bog: ”Sange i Natten”,
som er fyldt med beretninger om netop disse kvinder,
deres prøvelser og lidelser, men også deres opmuntrende vidnesbyrd om deres liv med Ham! Hver gang jeg
læser sådanne beretninger, bliver mit eget liv og min
egen tro stillet i perspektiv. Mit liv her i Danmark, hvor
jeg kan gå i kirke uden at være bange for, at myndighe-

derne sætter hverken mig eller min præst i fængsel, og
hvor jeg har mulighed for at fortælle mine kollegaer om
Jesus, men ikke gør det af frygt for latterliggørelse - det
liv er på så mange måder privilegeret set i forhold til de
forfulgte kvinders liv. Alligevel er det ikke mit privilegerede liv, der giver mig størst Jesus-glæde. Det gør mig
taknemlig, men Jesus-glæden kommer andre steder
fra. Mit eget personlige svar på indledningsspørgsmålet blev bl.a., at når jeg hører de forfulgte kvinders
beretninger og beskæftiger mig med dem – så smitter
deres Jesus-glæde af på mig! De hjælper mig til at se, at
når alt andet tages fra os, så er det eneste, der virkelig
holder i dette liv, troen på Jesus – vores ven og frelser!
Kærlige hilsner

Inge

P.S. Begge Anneke Companjens bøger, ”Skjult sorg –
varig glæde” og ”Sange i natten” kan købes via Åbne
Døres kontor eller webbutik.

Dette nyhedsbrev udgives af Åbne Døre Danmark
www.forfulgt.dk · mail: w2w-dk@od.org · facebook.com/w2wdk · Bank: 4018-3894622
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Send en hilsen
Du kan skrive en hilsen til Awet og
hendes børn.
Skriv på engelsk – se retningslinjer på
bagsiden af dette nyhedsbrev.

Awet og hendes tre børn måtte flygte fra Eritrea
i 2013 og har søgt asyl i et andet land. Hendes
mand, Haile Naigzhi, som er kirkeleder i Eritrea,
har siddet fængslet i 12 år.
I 2002 indførte de eritreiske myndigheder en ny
registreringspligt for religiøse grupper. Det er blevet lovpligtigt at oplyse medlemslister og andre dokumenter
til myndighederne. Kristne fra mange kirkesamfund besluttede, at de fremover ville holde deres gudstjenester i
hemmelighed for at beskytte de troende. Tusindvis blev
anholdt og fængslet uden udsigt til en retfærdig retssag,
herunder et antal kirkeledere, der blev anholdt i 2004.
De har nu siddet fængslet i 12 år i Wongel Mermera,
et underjordisk fængsel i hovedstaden Asmara – en af
dem er Hail.
Åbne Døre har kontakt til Hailes familie. Hans kone
Awet fik i 2013 oplysninger om, at myndighederne
også havde planer om at arrestere hende og børnene. Hun traf derefter den svære beslutning, at hun og
børnene måtte flygte. Awet, Armani (19), Woldu (17) og
Tesfay (13) er glade for den frihed, de har nu, men de
savner Haile rigtig meget og deres hus og liv i Eritrea.
Det er en stor opmuntring for dem at vide, at mange
beder for dem. ”Bed om beskyttelse for vores far og de
andre fanger. Bed om styrke til dem og om at de snart
må blive løsladt, så vi kan være sammen igen. Bed
om, at Herren må beskytte os, så vi en dag kan vende
tilbage til Eritrea. Bed for vores land.”
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Bed for Awet
 ed om beskyttelse for Awet, Haile
B
og børnene, og for de andre kristne
fanger og deres familier.
Bed om enhed i kirken i Eritrea og om,
at kristne fra alle kirkesamfund må få
frihed til at bekende deres tro.
Bed om Guds ledelse af eritreiske
ledere, såsom præsident Isaias
Afewerki. Bed om at de må komme
til tro på Jesus.

Illustrationsfoto
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”Du skal ikke være bekymret,” sagde de til deres datter på 12. ”Bibelen fortæller, at det er
normalt for kristne at blive forfulgt. De kommer til at sætte os i fængsel, afhøre os og slå
os. Bagefter kommer vi tilbage igen.”
I omverdenens øjne var hun en helt almindelig husmor,
men egentlig var iranske Alma* i fuldtidstjeneste for
Herren. Hun vidste, at myndighederne på grund af dette på et tidspunkt ville anholde hende og hendes mand.
Derfor begyndte hun i en tidlig alder at forberede sin
datter Lily* på dette øjeblik.
En vintermorgen skete det uundgåelige: Politiet stod
uden for døren. ”Vores datter var gået i skole, da de
kom og gennemsøgte alle vores ting. Vi fik besked på
at følge med. Det ville jeg ikke uden først at sørge for,
at Lily blev hentet i skolen. Politiet protesterede, men til
sidst fik jeg lov til at ringe til min søster.”
Lily vidste, hvad hun skulle gøre. ”Hun begyndte at
bede for os, og når hun blev bange, bad hun endnu
mere,” fortæller Alma. Hun ringede også til en fra
kirken. Det var aftalt på forhånd, at han skulle sørge
for hende, hvis de blev anholdt. ”Lilys første spørgsmål
til ham var: ’Kan du få mine forældre ud af fængslet?’
Han svarede, at han ville gøre, hvad han kunne. Han
sagde også, at der var mange, der ville bede for os. Det
beroligede hende.”
Alma måtte ringe til sin datter fra fængslet fire gange
om ugen. ”Men de opdagede hurtigt, at min datter
var mit svage punkt. Under afhøringerne nægtede
jeg at videregive oplysninger om mennesker, som jeg
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samarbejdede med, og så straffede de
mig med, at jeg ikke måtte ringe til Lily
mere.” Da hun kom tilbage til cellen, kunne hun ikke holde op med at græde. ”Jeg
vidste, at jeg havde truffet det rigtige
valg, men hvordan kunne jeg leve uden
at vide, hvordan det gik med min datter?
Hvordan kunne hun blive beroliget uden
at høre min stemme?”
Den nat kunne Alma ikke sove, og det
var ovenikøbet iskoldt i hendes celle.
”Mens jeg bad, mærkede jeg en varm
luftstrøm. ’Luk den ind’ hørte jeg Guds
stemme sige. Jeg indåndede den varme
luft og mærkede en glæde, der vældede
ind. Jeg kunne ikke sidde stille mere. Hele
natten dansede jeg for Herren og priste
Ham. Det blev jeg ved med helt til næste
morgen. Så fandt jeg styrke til at overlade min elskede datter til Ham i tillid.”
Ikke længe efter den nat blev Lilys
forældre løsladt. ”Det viste sig, at
medtroende lige præcis den kolde aften
havde bedt om, at vi måtte få fred og
glæde. Jeg så Hans lys i de mørkeste

BERETNINGER

Bed for Alma
 ak Gud for at han har sørget for familien i denne
T
vanskelige periode og styrket deres tro.
Bed for Lilys forældre, at de må kunne genoptage
deres tjeneste i Guds rige. Bed om beskyttelse for
familien.
Tak for familiens menighed, der var i bøn for dem i
denne vanskelige periode. Bed om, at de må blive
ved med at støtte hinanden i svære situationer med
forfølgelse og undertrykkelse.
Bed om, at de mange fanger i Iran må bevare
håbet, til trods for de svære omstændigheder.

Illustrationsfoto

omstændigheder. Herren så til mig og arbejdede i
mig. Det gør Han stadig, jeg kan mærke det hver dag.”
Lilys tro vaklede heller ikke i denne vanskelige periode.
”Hun bad meget for os og blev ved med at stole på
Gud. Mens vi sad i fængsel, voksede hendes tro. Herren
sørgede for hende.”
* Pseudonymer.

Tre kvinder på gaden i Iran
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Hawa taler med en Åbne Døre medarbejder

Hawa*(20 år) var indlagt på et sygehus, da hun
fik et syn. Hun så en mand, der græd og lo på
samme tid. Hun kom til tro på Jesus, men hendes
tro førte hende ind på en vanskelig vej.
”Det viste sig, at lederen af min moské også var en
hemmelig kristen,” fortæller Hawa. ”Han fortalte mig, at
den mand, der i min drøm græd over syndere, var Jesus
Kristus. Han gav mig en Bibel, og den læste jeg næsten
hele tiden i, efter at jeg blev udskrevet. Jeg lærte mere og
mere om Jesu kærlighed. Det forvandlede mig indefra.”
Hawa voksede op i en rig familie, som havde store
planer for hende. Først skulle hun oplæres i islam i et
andet land, og de havde planlagt ægteskab med en
amerikansk muslim. En alvorlig lungesygdom satte dog
en stopper for disse planer, og efter synet af Jesus vidste
Hawa, at hun ville følge Ham.
Hun gemte sin Bibel under puden og holdt sin nye tro
hemmelig. Men hendes forældre fandt Bibelen og blev
rasende: ”De kastede min bibel i ansigtet på mig, piskede
mig og låste mig inde. Min mor kom af og til med mad
til mig, men min far råbte bare, at jeg var død for dem.”
Hendes forlovelse blev ophævet, og Hawa besluttede,
at hun ville forlade sine forældres hus. ”Kærligheden fra
den grædende mand i mit syn var trængt langt ind i mit
hjerte. Jeg valgte Ham. Jesu kærlighed var mere værdifuld for mig end kærligheden fra min familie.”
I mellemtiden var også hendes lillesøster, Zulfa*,
kommet til tro på grund af Hawas vidnesbyrd, og de
besluttede at stå sammen. Aldrig før havde de været
overladt til sig selv. En dag så Hawa sin vrede onkel
på gaden, og i et forsøg på at undvige ham faldt hun
ned i et hul i vejen og brækkede ryggen. Nu var Zulfa
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Bed for Hawa
 ak Gud for at Hawa og Zulfa
T
omvendte sig til Ham til trods for de
udfordringer det medførte. Tak også
for at Han har bevaret dem i troen
trods modgangen.
Bed sammen med Hawa og Zulfa for
deres familie, at de må lære Jesus at
kende og komme til tro på Ham.
Bed for Hawas helbred. Hun har
stadig smerter, efter at hun brækkede
ryggen.
den eneste, der kunne forsørge dem, og det gjorde hun
ved at bage og sælge brød. Røgen og ilden fra dette
arbejde gav hende alvorlige øjenskader.
”Uden hjælp fra medkristne havde vi ikke overlevet.”
Også Åbne Døre har hjulpet søstrene. ”De opmuntrede
os og hjalp os med at åbne en lille café, som i mellemtiden er begyndt at give et beskedent overskud. Der
er også sørget for lægehjælp til Zulfa, så hendes øjne
er i bedring og hun er begyndt at gå i skole. Vi er så
taknemlige for, at hun ikke er blevet blind.”
”Jeg holder stadig af mine forældre, og jeg vil aldrig
holde op med at bede for dem. En dag skal de komme
til Jesus, og så skal vi tilbede Ham sammen. Så får jeg
alt det tilbage, som jeg har mistet.”
* Pseudonymer.
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Der sidder 23 kvinder i lokalet. De taler om deres
tro, deres møder med Gud, og om hvordan de
– som hustruer, mødre og naboer – kan være et
vidne om Kristus.
”Knap halvdelen af kvinderne kan ikke læse og skrive,”
fortæller Lisa*, der leder undervisningen. Det er svært
at få de generte nyankomne med i samtalerne, men
Lisa ser selvtilliden vokse hos de kvinder, der bliver ved
med at komme. ”Helligånden giver dem visdom,” siger
hun. ”Selv om kvinderne kun har fået lidt eller ingen
skolegang, forstår de sandhederne i Guds ord og ser
virkningerne af dem i deres liv.”
Kvinderne lærer, at et ægte kristenliv ikke kun handler
om viden, men først og fremmest om, hvordan de lever.
Joy* siger: ”Jeg har lært, at hvis jeg vil dele evangeliet
med andre, må jeg selv leve til Guds ære. Og hvis jeg
ikke kan vidne med ord, kan min kærlighed og mit liv
alligevel tale til andre.”
Kvinderne gør deres tro dybere ved at dele vidnesbyrd. Martha* fortæller, at hun for 20 år siden var så
syg, at hun havde mest lyst til at dø. Gud talte til hende,
hun blev rask og kom til tro. Sheena* fik et barn med
lammelsessymptomer. En nabo fortalte om Gud, og
Sheena og hendes familie kom til tro. Barnet er nu i
langsom bedring.
Det er svært at tale om Jesus i Bhutan. Men den største
udfordring har de kvinder, hvis ægtemænd ikke er kristne.
Kamila* blev gift med en shaman, en slags medium.
”Hver gang han så mig bede, gik han rundt om mig
med sin røgelse. Når jeg læste i min Bibel, modsagde
han alt, men han tabte altid vores diskussioner,” fortæller
hun. ”En dag blev jeg meget syg, og min mand udførte
ritualer for mig. Han tog mig med til munkene, men jeg
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Bed for kvinderne
 ak Gud for kvinderne i Bhutan, og
T
bed om, at de fortsat må være stærke
i troen. Bed især for de kvinder, der
har en ikke-kristen mand.
Bed om at kvinderne må vidne frimodigt, og at deres familier, venner og
naboer må være åbne for evangeliet.
Bed om beskyttelse og mod til disse
kvinder.
Tak Herren for at disse kvinder
trofast kommer sammen, deler deres
vidnesbyrd og lærer af hinanden. Bed
om, at ingen må røbe samlingerne til
myndighederne.
fik det ikke bedre. I sin fortvivlelse læste han i min Bibel.
Han hørte en stemme, der sagde, at han skulle bede
for mig. Han adlød og sagde: ’Hvis min kone bliver
rask, vil jeg tro på Gud.’ Den dag fik jeg det bedre, og
min mand kom til tro.”
Somera* har også haft det svært. ”Min mand var
alkoholiker. Han ville ikke høre om troen, men jeg hilste
ham altid på den kristne måde med ’Jai Mashi’ – Gud
velsigne dig.” Der kom en tid, hvor Somera havde lyst
til at opgive. ”Jeg var modløs og depressiv og tænkte ligefrem på at begå selvmord. Men jeg blev ved med at
bede for ham, for der er kraft i Jesu navn. Jeg prøvede
at holde vreden inde, når han kom fuld hjem. Så delte
min far sit vidnesbyrd med ham, og han blev kristen.
Gud bønhørte mig.”
* Pseudonymer
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SEND KORT/BREVE TIL:

Åbne Døre
c/o Women to Women
Tomsagervej 3
8230 Åbyhøj

HUSK:

Nævn aldrig Åbne Døre eller
Women to Women
Måske bliver kortet/brevet bliver læst
i censur – så skriv ikke noget, der ikke
må læses af andre.
Send IKKE penge.
Oplys ikke din e-mailadresse, adresse
eller tlf. nr. - skriv kun dit navn, og at
du er fra DK.

Skriv kun navnet på den person, du
skriver til, på kortet - ikke Åbne Døres
adresse. Send det i en kuvert til Åbne
Døre.
Skriv aldrig noget, som kan opfattes
negativt af myndighederne. Nævn
ikke landets ledere og skriv aldrig
noget politisk. Undgå ord som f.eks.
islam, sharia osv.

SPROG:

Skriv på engelsk. Herunder finder du eksempler på bibelvers på dansk og oversat til engelsk.
Dansk:

Engelsk:

1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er
vor frelse. Sal. 68,20
Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser
dem, hvis ånd er sønderbrudt. Sal. 34,19
For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og
siger til dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig. Es. 41,13
Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at
I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! Rom. 15,13
Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre
langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være
ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes
evighed! Amen. Ef. 3,20-21
Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for
jer. 1. Pet. 5,7

Dette nyhedsbrev udgives af

2.
3.
4.

5.
6.

We praise you, Lord God! You treat us with kindness day
after day, and you rescue us. Ps. 68,19
The Lord is there to rescue all who are discouraged and
have given up hope Ps. 34,18
I am the Lord your God. I am holding your hand, so
don’t be afraid. I am here to help you. Is. 41,13
I pray that God, who gives hope, will bless you with
completed happiness and peace because of your faith.
And may the power of the Holy Spirit fill you with hope.
Rom. 15,13
His power at work in us can do far more than we dare
ask or imagine. Eph. 3,21
God cares for you, so turn all your worries over to him.
1 Pet. 5,7

