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Trust

... in him at all times, O people;
pour out your heart before him;
God is a refuge for us.
Psa. 62.8

W2W-reise til et land i Midtøsten 1.-5. oktober 2017

EN HILSEN FRA MITT SKRIVEBORD

W2W Norge-Danmark arrangerer en reise til Midtøsten. Vi vil
møte lokale kristne, og muligens flyktninger og få oppmuntre
dem gjennom forskjellige kreative aktiviteter og samvær.
Vi skal få høre deres historier og vitnesbyrd.
Der er kun få plasser igjen-så har du lyst å vite mer,
kontakt oss på telefon nr 41612003 eller
kvinner@od.org
Pris ca 7-8000 kr.
Påmelding innen 1.juni

Velkommen til dere som er nye i W2W, og takk til dere
som trofast står med i bønn for forfulgte kristne kvinner!
I alle land hvor Åpne Dører opererer, er det ett spesielt
fokus på kvinner.
«Husk på de som er i fengsel som om dere er lenket
sammen med dem.» Hebr.13.3
I Bergen og Trondheim deltok vi i 8.mars tog. Vi «lenket oss sammen» og gikk for å markere støtte og vekke
opp engasjement for trossøstre som lever i vanskelige
omstendigheter.
Globalt øker forfølgelsen av kristne. I stadig flere land
blir kristne drept for sin tro.
Jeg vil minne om Assia Bibi i Pakistan, en kvinne som
har vært fengslet i flere år. La oss rope til Gud om nåde
for alle parter i alle ledd som er involvert i saken!
Nyhetene viser stadig fra konfliktområder hvor kvinner
er spesielt utsatt, som Irak og Syria.
På 8. mars i Bergen talte Helene Fisher, W2W sin
Internasjonale leder. Vi fikk vi høre fra Den Sentral
Afrikanske republikk hvor hun har ett sterkt engasjement. Trenden her er at mennene blir drept, kvinnene

utsatt for de verst tenkelige overgrep, med barna som
tilskuere. Kvinnene må plukke opp bitene av livet sitt, og
fortsette å lete etter mat til neste måltid til de traumatiserte barna sine. Her kommer W2W inn med tilbud
om medisinsk hjelp, traumebehandling og økonomisk
støtte til selvhjelp. Vi fikk høre Mama Odette sitt sterke
vitnesbyrd. Hennes bønn både før og etter overgrepene
var denne: «Kjære Gud, livet mitt er ditt, gjør som du vil
med det.»
Hva ville vi ha bedt Gud om i slike omstendigheter?
Gud beskyttet henne, og hun er i dag feltarbeider for
kvinner som har opplevd overgrep, og som trenger
langtidsoppfølging.
Marian Hagen besøkte også Norge i mars og fortalte
om forholdene i Nord Korea. 80 prosent av dem som
flykter fra landet, er kvinner.
Bruk gjerne Nyhetsbrevet i bønnegruppe og menighet.
Salomos Ordspråk 30,31;
«Lukk opp din munn for den stumme! Tal saken for
dem som er nær ved å forgå!»

Varm hilsen fra

Merethe

Intervju med Helene Fisher:
https://youtu.be/ygoRpDzlA_M

Dette nyhetsbrevet er utgitt av Åpne Dører
www.opendoors.no · mail: kvinner@od.org · Tangen 11, 4608 Kristiansand · Konto nr: 3060 07 70000
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NYHET

I et av nyhetsbrevene fra 2014 fortalte vi om
Maryam som er dømt til flere års fengsel i Iran
for frafall fra islam og konvertering til kristen
tro. Hun har arbeidet på et barnehjem, ledet en
husmenighet og vært aktiv i evangelisering.
Hun er fange i Evin-fengselet. Der lider hun av flere
alvorlige sykdommer. Helsetilstanden er kritisk. Amnesty
International holder henne fram som et eksempel på en
fange som nektes medisinsk behandling. Flere kristne
organisasjoner som arbeider blant forfulgte kristne (som
Åpne Dører, Mohabat), frykter for hennes liv.
Det har vært flere appell- og bønnekampanjer for
henne, uten at iranske myndigheter har gjort det enklere for henne. Nylig ble fengselsstraffen utvidet med 45 dager.
Maryam sier i et intervju
at forfølgelsen fra islamske
myndigheter er forferdelig, men
mest smertefullt er det at den
verdensvide kirke glemmer dem
som er i fengsel på grunn av sin
tro på Jesus.

Et nyere bilde (fra desember
2016) av Maryam viser tydelig
den fysiske forandringen hos
henne
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Maryam – bildet er tatt i 2008
Be for Maryam
Be om Guds nærvær for Maryam
under de vanskelige omstendighetene
i Evin fengselet. Be også om at Den
Hellige Ånd må styrke og oppmuntre
henne
Be om helbredelse for henne, både
fysisk og mentalt
«Husk på dem som sitter i fengsel,
som om dere var lenket sammen med
dem,» står det i Hebreerne 13,3. Be
for alle de iranske kristne som sitter i
fengsel.

FORTELLINGER

Hun lå hardt skadet på gulvet hjemme i huset
sitt. Hjemmet var blitt stormet av krigere som ville
myrde Chandans ektemann, Aadarsh. Han var
prest og hadde ledet 30 animister til tro på Jesus.
Det ville naxalitene straffe ham for. Naxalitene er
en militant gruppe som kjemper for et kommunistisk samfunn. De ser på kristne som forrædere.
Chandan
Chandan (35) og Aadarsh bodde sammen med deres
fire barn i en indisk landsby. Pastor Aadarsh tilbragte
mye tid sammen med ungdommer. «Han oppmuntret
dem til å ikke slutte seg til de militante gruppene, men i
stedet å skaffe seg en utdannelse,» sier Chandan.
De militante likte ikke Aadarshs aktiviteter og brøt
seg inn i huset. Chandan forteller: «De ropte at de ville
myrde han. Jeg bønnfalt dem om å få dø sammen med
ham. De dro ham med ut, men jeg holdt fast i foten
hans. Mennene slo til meg og lot meg ligge på gulvet.
De tok ham med ut i skogen og drepte ham der.»
Ikke lenge etter kom Åpne Dører på besøk. Chandan
hadde flyktet fra landsbyen i klærne hun sto og gikk
i og var fremdeles i sjokk. «Vi kjøpte mat og klær til
henne, og hjelpen fra oss gav henne trøst,» forteller
medarbeideren som besøkte henne. «Vurderer du å
forlate Jesus?» spurte de henne. «Nei! Da vil jeg heller
dø,» svarte hun.
Chandans barn heter Rebecca (21), Raju (17), David
(14) og Solomon (13). Rebecca er gift og de andre
barna går på kostskole.
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Send en hilsen
 u kan skrive en hilsen til Chandan og
D
barna. Skriv på engelsk- se retningslinjer
senere i brevet.

Be for Chandan
 akk Gud for at Chandan overlevde
T
angrepet. Be om at hun får trøst og
hjelp til å bearbeide det enorme tapet
av ektefellen. Be om at hun må finne ro
og et sted der hun kan leve trygt.
Be om at Gud må være nær Chandans
fire barn. Be om at de må få vokse opp
som kristne og være i stand til å utholde
forfølgelse.
Be om at naxalitene blir omvendt og
begynner på tro på Jesus!

FORTELLINGER

I november reiste en gruppe kvinner fra Nederland til Afrikas Horn. Der møtte og oppmuntret de
enker. En av de reisende deler en fortelling med
oss:
Trett. Øynene, skuldrene; hun utstråler tretthet og sorg.
Mitt møte med 40 år gamle Bisa* slipper ikke taket. Vi
har forskjellig språk og levevis, men er likevel søstre.
De dagene vi var sammen, fikk vi høre noe av hennes
historie.
Bisas foreldre døde da hun var nyfødt. Hun vokste
opp hos besteforeldrene, som var animister og åndetilbedere. Hun fikk kun gå tre år på skolen. Da hun var
16 år gammel giftet hun seg med Adam* og de fikk
fem barn sammen. Adam var evangelist. Bisa ble også
en etterfølger av Jesus og mange andre kom til tro på
grunn av hennes vitnesbyrd.
De var fattige og livet var ofte vanskelig. Det gikk
hardt inn på dem da Bisa og alle de fem barna ble
rammet av tuberkulose. Barna ble friske, men Bisa var
syk i 12 år. Adam sørget godt for henne og takket være
en operasjon fikk hun det til sist bedre. Kirken i området
deres vokste langsomt. Tidligere var dette et område
hvor heksedoktorene hadde makten. I fjor rammet
tragedien: Bisas mann ble myrdet av en gruppe animister. Det ble også uttalt forbannelser over Bisa og de
forsøkte også å drepe henne.
Men hun lever! Hennes største lengsel er å være Jesu
lys for omgivelsene sine. Det skjer dog ikke uten kamp.
Bisas sønn hater sine fars drapsmenn og klarer ikke å
tilgi dem. Det er vanskelig for Bisa å forsørge familien
og hun sliter fremdeles med helsen.
Likevel er Bisa takknemlig. Hun sier: «Jeg er en blomst
som er vokset opp fra gjørmen. Jeg ber om at jeg må
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Illustrasjonsfoto
Be for Bisa
Takk for at Gud trøster og støtter Bisa og hennes
familie. Be om at Bisa må bli helbredet.
Be også for de andre enkene på Afrikas Horn.
Takk for Åpne Dører og de lokale kirkenes støtte til
kvinner som Bisa.
Bisa ber om forbønn for sine tros søsken. Be om at
de må stå fast i perioder med forfølgelse.
Be for Bisas sønn, at Gud må gjøre et under som
gjør at han kan tilgi sin fars mordere.
Be for de forskjellige forfølgere på Afrikas Horn.
Både muslimer og animister forfølger kristne. Be om
at de må bli kjent med Jesus.
vokse og bli til glede for min Skaper, som forbarmer seg
over meg. Jeg ber om at andre må finne næring i det,
som jeg ved Guds nåde har å by på.»
* Pseudonym.

FORTELLINGER

23 år gamle Karmen* lever som
intern fordreven kristen i Irak. Den
islamske stat jaget henne og familien bort fra deres velkjente hus og
landsby.
«Ingen kan forestille seg hvor vakker
landsbyen min var. Jeg savner alt ved det
stedet. Vi hadde brukt ni år på å bygge
huset der jeg bodde med familien min.
Vi levde et rolig familieliv fram til den
skjebnesvangre 6.august 2014. Da ble
alt forandret,» forteller Karmen.
«Vi ble omringet av bråk fra bomber
og vi fikk høre at tre mennesker var drept
i en eksplosjon. Alle var redde. Vi måtte
skynde oss vekk fra huset. Kan du forestille
deg hvor forferdelig det føltes? Vi forlot
huset vårt, fullt av gode minner. Jeg tenkte
at det hele var et mareritt. Det var ikke
engang tid til å si farvel. Vi kjørte i åtte
timer på en bråkete, støvete vei til bydelen
Ankawa i Erbil. Der oppholdt vi oss på
gaten resten av dagen. Vi var alle i sjokk.
Den neste dagen reiste vi videre til det
aller nordligste Irak. Sammen med åtte
andre familier bodde vi i min onkels hus.
Det var vanskelig, men etter en tid fikk vi
leie et annet hus. I et halvt år bodde vi i
Diana, før vi vendte tilbake til Ankawa på
grunn av min skolegang.
Tiden gikk, men intet forandret seg. Etter
en tid flyttet vi igjen, denne gangen til en
uferdig bygning. Leiligheten var slett ikke
egnet til oss, men vi hadde ikke noe valg.

Illustrasjonsfoto
Be for Karmen
Takk Gud for at Karmen og familien har bevart
troen. Be om at Gud beskytter dem.
Be om at Gud gir visdom til Karmens familie. Be om
at han må lede dem i denne vanskelige situasjonen.
Be om at IS-krigerne i Irak må bli kjent med Herren.
Be også om at fordrevne kristne må kunne vende
hjem igjen.
Den store utvandringen har splittet mange familier og det påvirker oss
hver eneste dag. Jeg ville ønske at jeg kunne glemme alt det forferdelige,
men jeg bekymrer meg mye for fremtiden.
Likevel takker jeg Gud for familien min. Troen vår har gjort oss sterkere.
Vi føler at Gud aldri har forlatt oss. Vi vet ikke hva som skjer i morgen,
men vi vet at Gud vil hjelpe oss og vi vet at mange mennesker støtter oss.
Det er ikke lett å være kristen, men våre lidelser er ingenting sammenlignet med Jesu lidelser. Jeg tror på at han kan forandre denne situasjonen.
Jeg tror også at vi en dag våkner opp til et nytt liv. Jeg ser positivt på
fremtiden, for Gud har gitt oss liv og håp. Gi aldri opp, for Gud lar deg
aldri i stikken.»
* Pseudonym.
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FORTELLINGER

I et av nyhetsbrevene fra 2013 og 2014 fortalte vi
om Deborah Shettima fra Nigeria. Hun bodde
i Maiduguri, stedet hvor den radikale muslimske
gruppen Boko Haram oppstod. Det er et under
at hun overlevde volden som krigerne utøvde.
Det er nå fem år siden at Deborahs mann og sønn
ble skutt og drept av Boko Haram. Hennes to døtre, Tabitha (da 7, nå 12) og Sarah (da 9, nå 14) ble
bortført. Debora levde videre, traumatisert, og med den
vanskelige usikkerheten om hva som egentlig hadde
skjedd med døtrene. Alle spurte henne om hvordan hun
kunne fortsette med å tro, og hennes muslimske familie
forsøkte å omvende henne tilbake til islam. Men hun
holdt fast i troen på Jesus.
I august i fjor besøkte noen Åpne Dører medarbeidere
henne på nytt. Hun så trett ut og hadde gått mye ned
i vekt. «Jeg gråter ofte når jeg tenker på døtrene mine.
Hver natt ligger jeg med vidåpne øyne og venter på at
Gud skal fri meg fra denne smerten. Jeg lengter etter å
bli gjenforenet med døtrene mine,» forteller hun. «Det
er min bønn til min kjærlige Far.»
Minnene i det gamle huset var for smertefulle til at
hun kunne bli boende der. Nå leier hun et hus et annet
sted, men utleieren har nå fordoblet husleien. «Hvor
skal jeg få penger fra? Jeg føler meg presset opp i et
hjørne.» Åpne Dører hjelper henne nå med å betale husleien og holder øye med hennes situasjon. På
veggen henger kort med hilsener fra hele verden som
Deborah har mottatt tidligere. «Selv om jeg har mange
bekymringer om mine barns skjebne, så viser disse
brevene meg at det er mennesker som ber for meg og
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Deborah
barna mine. Jeg tror at forbønnen kan gjøre at barna
en dag vender hjem til meg. Og hvis ikke, så møter jeg
dem igjen ved Jesu føtter,» sier Deborah.
«Livet mitt er ikke lett, men deres forbønn holder meg
i live. Noen ganger, når jeg ikke ser noe lyspunkt, leser
jeg et kort. Det hjelper straks på humøret, og det er til
stor velsignelse.»

Be for Deborah
T
 akk Gud for at Deborah, til tross for alle de forferdelige opplevelsene, holder fast ved tilliten til Gud.
Be om at hun må finne tilbake til gleden over livet.
Be om at hun kan forsette med å bo i huset hun leier
og at leien ikke stiger ytterligere.
Be for Deborahs døtre, som fremdeles er i Boko
Harams hender. Be om at de må kunne vende tilbake til deres mor.

Forsidene på
nyhetsbrevene 2017:

BREVSKRIVNING

HUSK:

Nevn aldri Åpne dører eller
Women to Women
Kortet/brevet blir kanskje sensurert,
så ikke skriv noe som ikke kan leses av
andre.
IKKE send penger.
IKKE oppgi din e-postadresse,
adresse eller telefonnr. Skriv kun ditt

Vi har laget nye kort med
bibelvers på engelsk, som
bl.a. kan brukes for hilsener
til forfulgte. Forsidene på
nyhetsbrevene i år er bilder
fra noen av disse kortene.
Kortene kan kjøpes ved å
sende en bestilling på mail:
kvinner@od.no

navn og at du er fra Norge.
Skriv kun navnet på personen du
skriver til på kortet- ikke adressen til
Åpne Dører.
Skriv aldri noe som kan oppfattes
negativt av myndighetene. Nevn
ikke landets ledere og skriv aldri noe
politisk. Unngå ord som f.eks islam,
sharia etc.

SPRÅK:

HOLY, HOLY, HOLY
is the Lord Almighty; the whole
earth is full of his glory!
Isa. 6.3

I will instruct you and teach you in
the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.

TR
Psa. 62.8

SEND KORT/BREV TIL:

Åpne Dører
c/o Women to Women
Tangen 11
4608 Kristiansand

Skriv på engelsk. Du finner eksempler på bibelvers på norsk og oversatt til engelsk nedenfor.
Norsk:

Engelsk:

1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Velsignet er Herren dag etter dag! Gud er vår redning, han
bærer oss. Sal 68,20
Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han
frelser dem som har en knust ånd. Sal 34,19
For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd
og sier til deg : «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.» Jes 41,13
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så
dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.
Rom 15, 13
Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig
mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i
kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter!
Amen. Ef 3, 20-21
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for
dere. 1.Pet 5,7
Dette nyhetsbrevet er utgitt av

2.
3.
4.

5.
6.

US
T

... in him at all times, you people;
pour out your hearts to him, for
God is our refuge.

Psa. 32.8

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

