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Jesus says: “I will advise you
and watch over you.”
Psa. 32.8

Forsidene på nyhetsbrevene i 2017:

EN HILSEN FRA MIT SKRIVEBORD

Vi er i gang med å lage kort med
bibelvers på engelsk, som bl.a. kan
brukes til hilsener til forfulgte.
Forsidene på nyhetsbrevene i år vil
være bilder fra noen av disse kort!
Kortene er klar til salg i løpet våren.

Velkommen til alle dere som mottar Nyhetsbrevet for
aller første gang. Gledelige tall viser at i 2016 kom over
400 nye kvinner i W2W -basen. TAKK til alle dere
trofaste som er villige til å støtte forfulgte kristne kvinner
verden over!
Forfølgelsen øker og aldri før har det vært så stort
behov for å stå sammen med våre forfulgte søsken!
Forfølgelse er fiendtlige ord, holdninger og handlinger rettet mot kristne.
World Watch List 2017 rangerer de 50 landene
hvor det koster mest å tro. Over 215 millioner kristne
opplever høy grad av forfølgelse på grunn av sin tro.
I 10 land opplever de kristne ekstrem forfølgelse, og
generelt har forfølgelse økt i alle land på listen.
Nord-Korea er nr 1 for 15. året på rad. Der er forfølgelsen total på alle nivåer. Bare å være i besittelse av
en bibel i Nord-Korea, er nok til å bli drept. Barna blir
spurt på skolen om det finnes en bibel hjemme, og
lovet fine premier i konkurransen om å finne den. Om
de bekrefter at de finner en bibel, kan det være siste
gangen de ser foreldrene sine.
I mange av landene som befinner seg på WWL er
det umulig å ha en kristen begravelse.

I Pakistan kidnappes gjennomsnittlig to kristne jenter
per dag. De voldtas, tvangskonventeres og giftes bort
til muslimske menn. Dette skjer også i Egypt, Somalia,
Afganistan og Irak.
Assia Bibi har sittet på dødscelle i 7 år, anklaget for
blasfemi mot profeten Muhammed. Husk på henne i
bønn!
Er du inder, så er du hindu. I 2016 var det rundt 40
angrep på kirker og pastorer per måned i India. 50 %
av kristne indere opplever sterk forfølgelse, men samtidig er der store vekkelser.
Noe å glede seg over? Sterke vitnesbyrd fra modige
kristne, som tar opp kampen og er lys og salt, og større
enhet blant kristne.
Kvinnene i dette nyhetsbrevet representerer noen
av ansiktene som er bak tallene på World Watch List
kartet 2017.
Visjonen: W2W mobiliserer kristne kvinner til å styrke forfulgte trossøstre verden over, og lære fra dem.
Vi bygger bro mellom kvinner i den frie verden og de
forfulgte, gjennom å gi informasjon, inspirere og øke
involveringen.
Merethe Kjelby
Leder i W2W

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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BERETNINGER

For et halvt år siden ble Martina enke og alene
med syv barn. Hennes mann, pastor Joseph
Kura, ble 30 juni 2016 drept av muslimske
Fulani-hyrder. Hyrdene herjer i landet og utrydder kristne landsbyer.
Joseph var ute på landet og jobbet med en gruppe
ungdommer, da de hørte skudd i buskene. Radikale
muslimer kom løpende mot dem. «Jeg vet at det er meg
de er ute etter,» sa Joseph til de andre. Ungdommene
løp vekk, men Joseph ble stående. Muslimene drepte
ham og lot liket bli liggende.
«Jeg hørte fra en nabo at det gikk rykter om at min
mann var blitt overfalt og skadet,» forteller Martina.
«Jeg begynte å skjelve. Et par minutter senere kom en
fra kirken og fortalte meg at mannen min var død.»
«Jeg begynte å skrike og falt sammen. Jeg gråt til jeg
ikke hadde flere tårer igjen. Men jeg var også klar over
at min sorg ikke kunne bringe Joseph tilbake. Jeg ble
oppmuntret av Salme 139,16: ‹Dine øyne så meg da jeg
var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk
form før én av dem var kommet.›»
«Jeg ba til Gud; ‹Her står jeg med mine syv barn. Sørg
for oss og husk dine løfter. Du vet at jeg ikke har noen
inntekt.›»
Martinas eldste sønn ville hevne seg på farens mordere. Han forteller: «Selv om det skulle koste meg mitt
eget liv, ville jeg hevne min fars død. Men etter trøstende ord fra flere folk omkring meg, ble jeg klar over at
man ikke skal gjengjelde ondt med ondt. Min bønn er
at dem som drepte min far må omvende seg til Jesus.»
Åpne Dører har kontakt med familien og gir dem
økonomisk støtte.
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Send en hilsen
D
 u kan oppmuntre Martina og barna
ved å sende dem en hilsen. Skriv på
engelsk. Se retningslinjer på siste side.

Bed for Martina
B
 e om at Gud må trøste Martina
og de syv barna. Be om at familien
må fortsette med å stole på Herren i
denne vanskelige situasjonen.
Takk for at Martinas eldste sønn
ikke lengre vil hevne seg på sin fars
mordere.
B
 e om at de radikale muslimene må
omvende seg og bli kjent med Jesus.
B
 e om at de nigerianske myndighetene må få visdom og finne en løsing
på det stigende antal overfall fra
Fulani-hyrder.

Martina med sine barn
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FORTELLINGER

FORTELLINGER

Da Esti* var ett år gammel døde
moren hennes. Hennes muslimske
far fikk en ny kone som skulle ta seg
av barna hans. Hun mishandlet Esti
og lot henne jevnlig nesten sulte i
hjel. «Jeg var så redd for henne, at
jeg ikke turde å si noe til min far,»
forteller Esti.
Etter ungdomsskolen flyttet Esti inn hos
sin bror. Hun så at han hadde forandret
seg fra å være avhengig av spill og alkohol til å bli en ansvarlig mann. Hun fant
ut av at han hadde blitt kristen. På grunn
av brorens tro ville Esti gjerne bli med i
kirken. Her begynte hun å tro på Jesus.
«Kort tid etter at jeg ble kristen flyttet
jeg tilbake til min far. Jeg holdt min nye tro
hemmelig,» sier hun. Hennes far oppdaget dog hennes hemmelighet og tvang
henne til å velge mellom ham og Jesus.
Hun bestemte seg for å holde fast i Jesus
og ble så kastet ut hjemmefra.
Estis familie fortsatte med å sjikanere
og fornærme henne.Hun bestemte seg
for å reagere med kjærlighet. «Jeg ville
være et vitne om Jesus, i håp om at de
ville respektere min tro,» forteller hun. I
denne vanskelige perioden begynte Esti
på bibelskole.
Hennes far gav ikke opp, han gjorde sitt
beste for å vinne Esti tilbake til islam. Han
tilbød henne til og med gull. «Jeg trenger
ikke dine kostbare gaver. Jeg er kristen.
Jesus er nok for meg,» sa Esti til sin far.

Esti
Bed for Esti
 akk for Estis vitnesbyrd om å forbli trofast mot Jesus,
T
til tross for forfølgelse. Be om at hennes familie må
være til velsignelse i lokalsamfunnet.
Be om at Esti må fortsette å vokse i troen og være til
inspirasjon for nye troende som slutter seg til kirken.
Åpne Dører har treningskurs i Indonesia, hvor kristne
lærer å takle forfølgelse. Åpne Dører arrangerer
også kvinne seminarer. Be om at dette må tjene til
oppbyggelse og oppmuntring for kristne kvinner.

Esti avsluttet bibelskolen og giftet seg så med en prest. Sammen
begynte de å arbeide i en muslimsk landsby der det var fem kristne
familier. Til tross for at de i begynnelsen ble avvist av et flertall av innbyggerne, så kom mange mennesker til tro. I dag er det 100 troende i
kirken de går i, alle med muslimsk bakgrunn.
Det endte lykkelig med hennes far. «På dødsleiet fikk vi lov til å be for
ham,» forteller Esti takknemlig. Han døde som en kristen.
* Pseudonym.
6

I 2016 fortalte vi om 22 år gamle Mercy
fra Nigeria. I 2014 ble hun bortført av
Boko Haram krigere sammen med fire
andre kvinner. Hun ble reddet av hæren
etter fem uker, men hun hadde brukket
et ben og var traumatisert.
«Mange ble først tvangsomvendt til
islam og mistet senere livet, men jeg er
i live! Gud hadde en plan med å redde
livet mitt,» fortalte hun kort tid etter befrielsen.
For noen måneder siden besøkte Åpne
Dører henne på nytt og Mercy hadde
da fått det bedre. Hun bor ikke lenger
i en flyktningleir, men er flyttet inn hos
en fosterfamilie. Åpne Dører har hjulpet
Mercy med å etablere en liten bedrift
der hun reparerer tøy. «Den støtten hjalp
meg veldig mye. Nå er jeg selvstendig.
Mange kommer til meg med tøy som
skal repareres, og dermed tjener jeg til
livets opphold,» forteller hun.
Åpne Dører gav henne også en bunke
med oppmuntrings kort. «Jeg er så lykkelig over å vite at andre kristne ber for
meg! Jeg står ikke alene!»
Mercy har et budskap til alle andre
kristne, som blir forfulgt på grunn av sin
tro. «Selv om du går i dødsskyggens dal,
skal du ikke frykte noe ondt, for Gud er
med deg.»

Mercy
Bed for Mercy
 akk Gud for at Mercy har et godt sted å bo. Be om
T
at hun her må finne fred til å bearbeide alle sine
traumatiske opplevelser.
B
 e om at det må gå bra med forretningen hennes,
og at Mercy må få være til velsignelse for kunder og
kontakter.
B
 e om at alle de andre fanger i Boko Harams
varetekt må bli løslatt. Be om at alle ofrene må søke
støtte og trøst hos Gud.
Be om at Boko Haram krigerne møter Jesus!
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BREVSKRIVING

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.
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:

Vi sender gjerne flere
enn ett nyhetsbrev:
Hvis du har tilknytning til
steder, hvor du ønsker å legge
noen eksemplarer av W2Ws
nyhetsbrev(selvfølgelig etter
avtale med stedet), f.eks. i
kirker, bedehus, videregående
eller høyskoler, ta gjerne kontakt med oss og fortell hvor
mange du ønsker å få tilsendt,
hver gang det kommer ut.

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.

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

