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Fight the good fight of the faith.
Take hold of the eternal life to
which you were called when you
made your good confession in
the presence of many witnesses.

EN HILSEN FRA MITT SKRIVEBORD

Her kommer ferske hilsener fra våre forfulgte trossøstre.
I brevet kan du lese om fortvilte situasjoner på grunn
av ulike fiendtlige hendelser som har skjedd i løpet av
mai og juni. Angår det oss? JA! Vi er én stor verdensvid
familie, én åndelig kropp. Når noen i familien har det
tøft, vil det angå alle.
Vi står sammen med etterfølgere av Jesus på noen
av de mest fiendtlig stedene i verden. Nyhetene viser
stadig fra land hvor W2W har arbeid. Åtte norske og
danske kvinner forbereder seg nå til oppmuntringsreise i
Midtøsten til høsten.
I 72 land støtter vi kvinner som betaler en høy pris for
sin tro, i møte med forfølgelse. Mange av disse landene
er «kristendommens vugge», som for eksempel Irak,
Egypt og India.
Paulus skriver fra fengselet i 2. Timoteus 1,3 «Jeg takker
Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt
og dag. Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se
deg igjen, så jeg kan bli fylt av glede.»
Det er herlig å lese om hvordan de sto sammen i
ånden, selv om de var langt fra hverandre fysisk! Her
er det virkelig snakk om brevtjeneste, noe du også som
Paulus, kan benytte deg av ved å skrive en kort oppmuntring til forfulgte.
Paulus kjente Timoteus og hans oppriktige tro på Jesus.

Den troen som hans mormor Lois og mor Enuike også
hadde. Paulus så verdien av trosformidling i familien.
Vedlagte brev viser hvor komplisert kvinnene kan
ha det i hjemmet, og like fullt er dette den viktigste
arenaen for trosformidling til neste generasjon.
Hva om det var farlig for deg å dele troen med barna
dine? Akkurat nå nyter vi godt av trosfriheten i vår del
av verden. Mange av oss gleder oss til sommerstevner
og leirer, der vi kan ha fellesskap og dele troen vår.
Samtidig er dette også «vår vakt». Vi vil legge til rette
for at du kan stå sammen med dine forfulgte trossøsken.
Takk for at nettopp DU er villig til å BE, sende kort,
støtte økonomisk og kanskje reise?
Vi ønsker en oppdaterert oversikt over bønnegrupper
som bruker Nyhetsbrevet. Flott om du tar kontakt på
kvinner@od.org, og opplyser om din gruppe.
Varme hilsener og ønske om en god sommer!
Varme hilsener

Merethe

W2W-koordinator

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

W2W Danmark har laget nye kort
med skriftsteder på engelsk.

PAKKE 1

Dere har sikkert lagt merke til de flotte
fremsidene på nyhetsbrevene i 2017?
Kortene er meget fine å bruke til hilsener til
forfulgte, da Åpne Dørers logo ikke er trykt
på dem.
Men de er også fine å bruke som alminnelige kort til forskjellige anledninger f.eks. lagt
ved en gave eller sendt som en hilsen.
Kortene er laget både som vanlige postkort
og som små dobbelte kort.
Der er i alt 9 forskjellige motiver og vi selger
kortene i 3 forskjellige pakker:

PAKKE 2

Pakke 1: 5 forskjellige postkort
Pakke 2: 5 forskellige postkort

PAKKE 3

Pakke 3: 6 små forskjellige dobbelte kort

Prisen er 25 kr. pr. pakke og du kan
kjøpe 3 valgfrie pakker for 60 kr.
Kjøper man pakke 1 og 2 får man et assortert
utvalg av motiver.

Kortene kan bestilles på webshop www.opendoors.no
3

FORTELLINGER

Søndagsskoleledere i Laos har siden 2014 undervist på en ny måte. Under ledelse av Johann*, en
av Åpne Dørers medarbeidere, utviklet de et undervisningsopplegg for barna i Hmong stammen
i Laos. Gjennom dette forløpet blir barna kjent
med Jesus.
Kristne i Laos er under press. Myndighetene ser på kristendommen som en vestlig religion og en uønsket innflytelse. Hmong er en stamme som først og fremst lærer
gjennom muntlig overlevering. Johann håper at denne
formen for overlevering også vil finne sted gjennom det
nye søndagsskoleopplegget, slik at mange laotiske barn
blir kjent med Jesus. «Min drøm er at det må spre seg
som ild i tørt gress.»
De lærerne som deltar i forløpet er entusiastiske. To av
dem, Leng* og La-Li* forteller: «I vår landsby er det
ingen som underviser barna om Jesus. Det vil vi gjøre.»
Men Jhua*, en annen deltager, er også forsiktig: «Vi er
entusiastiske, men også bekymret. Hmong-stammen
har aldri hatt noe lignende undervisning. Vi vet derfor
ikke om det kommer til å fungere, selv om vi er overbeviste om at det er veldig bra for barna.»
I 2016 mottok 25 Hmong-kirker en søndagsskolepakke
og flere enn 40 lærere ble opplært i å bruke pakken. Nå,
i 2017, begynner selve undervisningen av barna. Johann
forteller: «Om kort tid kommer barna til å lære andre
barn om Jesus med de bildene de får og de historiene de
hører. Dermed kommer evangeliet til å nå landsbyer som
aldri før har blitt nådd med evangeliet.»
*Pseudonymer
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Illustrasjonsfoto
Send en hilsen
 u kan oppmuntre lærerne med et kort.
D
Skriv på engelsk- se retningslinjer senere
i brevet.
Be for lærerne
Takk Gud for at det er så mange søndagsskolelærere som kan bruke den
nye metoden og lære barn om Jesus.
Be om at Leng, La-Li og Jhua må få
visdom til å bruke metoden på en god
måte.
Be om at de laotiske barna, som ennå
ikke kjenner Jesus, men snart kommer
til å høre om ham, virkelig blir kjent
med Jesus.

FORTELLINGER

I november reiste en gruppe kvinner på en W2W
reise til Afrikas Horn. Der møtte de mange enker
og oppmuntret dem. En av kvinnene som var
med på reisen deler noen av opplevelsene med
oss:
Jemila stod med et umulig valg. Hun hadde forlatt
ektemannen og fire barn og var flyktet på grunn av
voldsom forfølgelse. Da jeg møtte henne var hun i tvil:
«Skal jeg gå tilbake til min mann og forlate Jesus? Eller
skal jeg fortsette flukten og etterlate mine barn?»
Den første bibeltimen jeg holdt for enkene handlet om
Jokebed, mor til Moses. Hun la barnet sitt i en kurv og
satte den på Nilen i et forsøk på å redde Moses, om så
bare for én dag til. Men Jokebed fikk sønnen sin tilbake
via Faraos datter. Gud frelste ikke kun hennes sønn,
men også hele Israels folk.
Da Jemila hørte bibelundervisningen gav det henne
håp for sine egne barn. Hun sa: «Jeg vil ikke gå tilbake
til min mann og mine barn, heller ikke selv om det betyr
at de vil vokse opp i og omkring moskéen. Gud vil gi
barna tilbake til meg, slik som han gjorde med Moses.» Hennes beslutning gjorde dypt inntrykk på meg. I
stedet for å reise hjem planlagte Jemila å reise hjem til
sin far, som ville la henne velge sin egen tro.
Den siste dagen vi var sammen kunne jeg se at Jemilia
var veldig lei seg. Jeg spurte hva det var. «En venninne
ble ringt opp av min mann. Han sa; ‹Jeg vet at hun skal
hjem til sin far. Der vil jeg vente på henne, så jeg kan
myrde min kone.›
Hvilken fortvilet situasjon for Jemila- hun kunne verken
reise hjem eller til sin far. Heldigvis kunne Åpne Dører
sørge for en sikker bolig til henne, der hun nå oppholder
seg.
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Illustrajonsfoto
Be for Jemila
Be om at Jemila må få kraft, så kun kan bære savnet
av sine barn.
Be om at Jemilas barn, på tross av deres muslimske
oppvekst, må bli kjent med den sanne Gud.
Be om at Jemila må få se barna sine igjen, og be om
at hennes mann omvender seg. Be også om beskyttelse for hennes far.

Til ettertanke
Hvilket valg ville du tatt, om du var Jemila?
Setter du din lit til Jesus når du står i vanskelige valg
og ved veiskiller? Tør du å trå ut på vannet og gå i
tro på at Jesus leder og griper inn?

* Pseudonym.

FORTELLINGER

Denne modige kvinnen hjelper nordkoreanske
kvinner som skjuler seg illegalt i Kina. De møtes i
grupper, på et nytt sted hver gang, for å studere
Bibelen.
«De to første årene vi drev kvinnearbeidet i Kina var de
vanskeligste årene. Det var som å være i et fengsel uten
gitter. Og det er farlig å arbeide med nordkoreanske
kvinner. Jeg står i stor fare for å bli arrestert,» forteller
Hwa-Young. «Det vanskeligste med arbeidet er at jeg
ikke kan stole på noen. Når jeg føler meg ensom, så er
det ingen jeg kan snakke med. Men gjennom min tid
med Herren har jeg lært å holde ut.»
«Kvinnene i min gruppe har vokst opp med angst.
Som barn har de bevitnet offentlige henrettelser. Noen
ganger er venner eller naboer blitt myrdet rett foran
øynene deres. I Kina er det mer frihet, men heller ikke her
er kvinnene i sikkerhet. De lever fremdeles med angst,»
forteller hun.
En av de nordkoreanske kvinnene fra gruppen ble for
en tid siden pågrepet og deportert til Nord-Korea. «Jeg
var i sjokk,» sier Hwa-Young. «Jeg var redd for at jeg,
som leder av gruppen, ville bli arrestert. Min største frykt
var at de også ville angripe resten av gruppen vår.» Etter
en måned slapp kvinnen fri. «Hun flyktet på nytt til Kina
og kom tilbake til gruppen vår. Den opplevelsen lærte
meg at Gud har alt i sin hånd.»

Illustrasjonsfoto
Be for Hwa-Young
Takk for at Hwa.Young, på tross av alle farene, fortsetter sin innsats for nordkoreanske kvinner.
Be om at Gud må beskytte henne og omslutte henne
med sin kjærlighet. Be om at kvinnene fortsatt må
kunne møtes trygt i kvinnegruppene.
Be for kvinnene som vender tilbake til Nord Korea som
kristne, og som ikke trygt kan tale om deres tro der.
Til ettertanke
Hva i din hverdag lærer deg at Gud har alt i sin
hånd?

PROSJEKT FOR NORDKOREANSKE KVINNER
Hwa-Young og teamet hennes står for bibelundervisning til nordkoreanske kvinner. «Vi har blant annet intensiv bibelundervisning for kvinner som er klar til og har potensiale for lederskap,» sier Hwa-Young. «I tillegg
tilbyr de blant annet sjelesorg og praktisk hjelp.»
Formålet med prosjektet er å opplære kvinner til å bli ledere for kvinnearbeidet i Kina og Nord Korea.
Åpne Dører håper på 250 deltagere i 2017.
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FORTELLINGER

Sonika vokste opp i en hinduistisk familie.
Foreldrene hennes giftet henne bort til en mann
som daglig mishandlet henne.
Min mann var likeglad med meg. Jeg fikk ikke jobbe
utenfor hjemmet og vi hadde nesten ikke mat. På et
tidspunkt overveiet jeg selvmord. Men så leste min
søster, som var blitt kristen, verset fra John 5,22 for meg,
som handler om at Jesus skal dømme verden.
Det var en åpenbaring for meg: «Hvis Jesus er dommeren, så må jeg tilbe ham.» Kanskje ville problemene
mine minske. Derfor gav jeg mitt liv til ham.
Livet ble ikke plutselig lettere. En dag følte jeg meg
veldig svak. Jeg husket på at kun Gud kan gi meg kraft.
Plutselig så stod det en ved siden av meg i hvite klær.
Han sa: «Sett deg opp.» Jeg svarte, at jeg var for svak.
«Stoler du på meg?» spurte han,«Så slå opp i Bibelen
din.» Jeg leste om De ti bud, blant annet, at jeg ikke kan
tjene andre guder. I mange år hadde jeg tilbedt flere
guder, men jeg hadde aldri bedt om tilgivelse for det.
Da jeg bekjente mine synder følte jeg at Gud helbredet
meg.
I takknemlighet bestemte Sonika seg for å gjøre noe
for andre troende kvinner. Men hennes mann slo henne
og truet henne med at han ville slutte å jobbe, så de
slett ikke hadde inntekt lengre.
Hver søndag etter gudstjenesten begynte jeg å be. Etter en stund startet jeg i en bønnegruppe. Der kom det
kvinner som ikke kunne få barn, men som etter forbønn
i gruppen ble gravide. Da min mann hørte om dette
kom han til tro. Han ba om tilgivelse for at det gale han
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Sonika

Be for Sonika
Takk for at Sonika og hennes mann
er kommet til tro. Be om at hun, sammen med sin mann, må vokse stadig
nærmere Gud.
Be om at hennes hinduistiske familie
også må komme til tro på Jesus.
Be om at bønnegruppen må fortsette
med å vokse, så stadig flere kristne i
India kan be standhaftig for hverandre og for India.

hadde gjort og han er begynt å forsørge familien vår
ved å arbeide samt hjelpe meg i tjenesten.
For kort tid siden deltok Sonika i et undervisningsforløp
som forbereder troende på forfølgelse. Denne undervisningen har forandret livet mitt. Gud har gjennom sitt ord
minnet meg om at han aldri forlater oss. Jeg fikk et syn
der jeg så mange dører som åpnet seg. Jeg tror at Gud
velsigner veldig mange kirker gjennom denne undervisningen og åpner dører for mennesker som meg.

BREVSKRIVNING

SEND KORT/BREV TIL:

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

navn og at du er fra Norge.

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

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:

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.

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

