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KNOW THAT THE LORD IS GOD.
It is he who made us, and we are his;
we are his people, the sheep of his pasture.
Psa. 100.3

Teheran 1. august: Maryam løslatt etter fire år i
fengsel!

Fra 2014 til 2017 har vi gjevnlig fortalt om Maryam
som var dømt til flere års fengsel for frafall fra islam
og konvertering til kristen tro. Hun har arbeidet på
et barnehjem, ledet en husmenighet og vært aktiv i
evangelisering.
Januar 2013 ble hun fengslet i Evin-fengselet. Hun
har blitt nektet medisinsk hjelp, enda hun led av flere
alvorlige sykdommer. Helsetilstanden har vært kritisk.
Flere kristne organisasjoner som arbeider blant forfulgte
kristne, som Åpne Dører, har fryktet for hennes liv.
Det har vært flere appell- og bønnekampanjer for
henne, uten at iranske myndigheter har gjort det enklere
for henne.
Men – det er makt i de foldede hender, og nå kan vi
feire seieren sammen med Maryam!
Takk til alle dere som har vært med å be om at Gud
måtte løse hennes lenker.

Bønn: Maryam trenger helbredelse mentalt og
fysisk.

Salme 31 av David.

2 Herre, jeg søker tilflukt hos deg,
la meg aldri bli til skamme!
Fri meg ut i din rettferdighet!
3 Vend øret til meg,
skynd deg og redd meg!
Vær meg et vern, en klippe,
en borg til frelse.
4 Du er mitt berg og min borg,
for ditt navns skyld fører og leder du meg.
5 Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!
For du er min tilflukt.
6 I dine hender overgir jeg min ånd,
du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
7 Jeg hater dem som holder seg til vind og tomhet.
Selv stoler jeg på Herren.
8 Jeg vil juble av glede over din godhet,
for du har sett min nød,
du kjenner min trengsel.
25 Vær modige og sterke,
alle dere som venter på Herren!
Varme hilsener
W2W-koordinator

Merethe

Ta kontakt
hvis du ønsker besøk:

kvinner @od.org

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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Noora fra

Noora* bor i et av de
strengeste muslimske landene
i verden. Det er ikke tillatt
å bygge kirker her. Til tross
for dette er Noora med i en
husmenighet.

FORTELLINGER

Saudi-Arabien
Saudi-Arabia ligger på Den arabiske halvøy. Det
er mange gjestearbeidere i regionen, inkludert
mange kristne. De kan møtes fritt, men innfødte
kristne med muslimsk bakgrunn leser kun Bibelen
i dypeste hemmelighet og er under et stort press.
Til tross for dette presset åpner Gud muligheter
for evangeliet.

Det muslimske styresettet i Saudi-Arabia har gjort alle
andre religioner enn islam straffbare. Likevel finnes det
mennesker her som følger Jesus Kristus. En av dem er
Noora. Hun ble omvendt da hun var student og bodde
noen år i USA. Her ble hun kjent med verden utenfor
islam og hun oppdaget at ikke-muslimer faktisk er
hyggelige mennesker.
Slik som mange andre muslimer ble ikke Noora
øyeblikkelig omvendt. Hun ble interessert i de kristne,
i menneskene, i kirken. Først da hun kom tilbake til
Saudi-Arabia bestemte hun seg. Også det skjedde
gradvis. “Vi ser ikke lengre at du ber, Noora. Hva er i
veien?” spurte familien hennes. Hun hadde fullstendig
mistet interessen for islam og var egentlig godt klar over
at Jesus ikke ville at hun fortsatte med de muslimske
skikkene. Slik gikk det til at hun til sist valgte Ham, men
det skjedde i stillhet.
Noora møtes regelmessig med en gruppe troende i
Saudi-Arabia. Møtene er livsfarlige og foregår i ytterste
hemmelighet. Ingen må få vite noe. Selv ovenfor hennes
muslimske mann, Abdul*, holder Noora husmenigheten
hemmelig.
* Pseudonym.

3

Husmenigheten mangler en god leder med teologisk
kunnskap. Som følge at dette kan bibelstudiene være
overfladiske, og det gjør det vanskelig for Noora og de
andre i husmenigheten å vokse i troen.
På grunn av presset på de saudiske kristne søker
mange tilflukt i vestlige land. Noora er fremdeles i
Saudi- Arabia.
Be for Noora

♥♥ Noora ber om forbønn for sin husmenighet. Hun
ønsker seg flere deltagere og bedre samlinger.
♥♥ Takk for at hun ikke har mistet troen og be om at
Gud gir henne styrke til å forbli i Saudi-Arabia.
♥♥ Be om at Noora og andre troende må få mot og
mulighet til å dele evangeliet, slik at flere kan komme
til tro.
♥♥ Be om at Abdul og de øvrige familiemedlemmene
må bli kjent med Jesus.
Til ettertanke

♥♥ Tenk over hvordan det ville
være for deg, dersom det var
forbundet med livsfare hver
gang du skulle møte andre
kristne.
♥♥ Er det noen i din
omgangskrets som
trenger å oppdage
«at ikke-muslimer
faktisk er hyggelige
mennesker?»

Illustrasjonsfoto

Gladmelding!

EN HILSEN FRA MITT SKRIVEBORD

FORTELLINGER

FORTELLINGER

Hvordan går det

Aurora

fra Colombia

med Sharifa?

For ett år siden fortalte vi om Sharifa fra Kamerun. Hennes mann, pastor Jean Marcel
Kesvere, ble i 2014 bortført og myrdet av krigere
fra terrorgruppen Boko Haram. Sharifa ble alene
med åtte barn.
Åpne Dører er fortsatt i kontakt med henne og i fjor
fikk hun en kjempestor kasse med postkort. Det var
en enorm oppmuntring for Sharifa og barna. For kort
tid siden var Åpne Dører på besøk igjen med en ny
forsyning med kort og brev. Mens hun begynner å lese
fra berget med post, snakker familien sammen om livet.
«Jeg er så takknemlig til Gud for barna mine. Det går
bra med dem, også på skolen,» forteller Sharifa. Fem
av barna bor fortsatt hjemme hos henne og tre bor hos
familiemedlemmer som bor i nærheten.
Når det er strøm selger hun is fra fryseren som hun
har fått av Åpne Dører. Sharifa jobber også på en
gård. «I fjor høstet jeg 14 sekker med ris,» forteller hun
entusiastisk.
Hun er meget takknemlig for all den kjærlighet som
hun erfarer gjennom brevene. «Kortene er en enorm
oppmuntring for meg og familien min. Barna kikker i
timevis på de vakre bildene på kortene.» Hun tar et kort
opp fra bunken. «Spesielt dette kortet rørte ved meg.
Det står at Jesus er den gode hyrde og vår beste venn.
Ordene minner meg om hans beskyttelse over meg og
mine barn.»
Datteren Marie har det på samme måte. «Siden min
far ble bortført, har kristne fra alle mulige land hjulpet
oss ved å sende brev med bibelsk budskap. Selv om
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Skrivekampanjen
slutter den
10. september 2017

Etter å ha opplevd vold, forfølgelse og fordrivelse, kan Aurora nå igjen drømme. Hun har fått en
ny begynnelse.

Sharifa
det står på engelsk, som vi ikke er så gode i, så rørte
tekstene og bildene oss dypt. Må Gud velsigne dere!»
Åpne Dører vil fortsette med å støtte og besøke
Sharifa og barna.

Be for Sharifa
♥♥ Takk for at Gud fortsetter den gode gjerning som
han har begynt i Sharifas familie.
♥♥ Be om at han må gi styrke og tillit til å holde ut.
♥♥ Takk for at Sharifa har mulighet til å selge is. Be
om at det ofte må være nok strøm, slik at hun kan
fortsette med å selge.
♥♥ Be for Sharifa og barnas helse. De får av og til
malaria.

Auroras mann ble i 2013 myrdet av en paramilitær
gruppe, fordi han forkynte evangeliet. «Han visste at de
ville drepe ham dersom han fortsatte med å forkynne,»
forteller Aurora. «De ulovlige bandene hadde allerede
truet ham adskillige ganger, men på tross av det
foretrakk han å dø mens han tjente Kristus. Han var
ikke redd for å forkynne sannheten.»
Hennes mann var kjent i området på grunn av hans
tjeneste, som fokuserte på å oppmuntre de unge til
å leve deres liv for Herren. På grunn av hans modige
tjeneste har adskillige bandmedlemmer forlatt deres
kriminelle liv og begynt å følge Jesus.
En tidlig morgen ble han banket til døde, foran
øynene på Aurora og noen av barna. Aurora er nå
alene med seks barn. To av barna bor på Åpne Dørers
Barnesenter, de to minste barna bor hjemme og de to
eldste bor langt borte, slik at de ikke er i risiko for å bli
vervet til de illegale, væpnede gruppene.
For øyeblikket mottar Aurora traumerådgivning fra
Åpne Dører. Hun forsøker å skape en stabil tilværelse
midt i smerten og ensomheten. Auroras gjenopprettelses prosess har ikke vært enkel. Et slikt stort tap har
etterlatt dype arr i både henne og barna.
Til tross for hennes vanskelige erfaringer, har Aurora
blitt i stand til å se på fremtiden med nye øyne. Den
hjelpen hun har mottatt fra Åpne Dører har tillatt henne
å bygge en sterkere tro, og det har hjulpet henne til
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Illustrationsfoto
å forstå begivenhetene i hennes fortid. I dag bor hun
med sin familie og har etablert en liten restaurant for
å få en inntekt. Hun fortsetter med å delta i Åpne
Dørers program. «I fremtiden vil jeg gjerne hjelpe andre
mennesker, som har gjennomgått lignende ting som
meg. Gud har hjulpet meg, derfor kan jeg hjelpe dem.»

Be for Aurora

♥♥ Be for Aurora og for gjenopprettelses prosessen
♥♥ Be for barna hennes, at de er trygge
♥♥ Takk for at Aurora har kunnet etablere en restaurant.
Be om en stabil hverdag.
Send en hilsen

♥♥ Aurora er i gang med en god proses, men hun er fortsatt
underveis. Hun vil sette pris på din oppmuntring. Skriv på
spansk. - se retningslinjer senere i brevet.

FORTELLINGER

FORTELLINGER

Kvinneundervisning

Hala fra Egypt

i Myanmar

på besøk hos Nura

Kvinnene kom til kurssenteret fra forskjellige landsbyer.
De samlet seg om tebordet og presenterte seg selv. Det
var en mangfoldig gruppe, men alle var kommet med
samme mål.
Dagen begynte med bønn og utveksling av historier.
Alle kvinnene fikk i oppgave å tegne en illustrasjon av
hvordan de ser seg selv. Ut fra Salme 139 ble det fortalt
om kvinnenes verdi. En av kvinnene fortalte; «Gud
kjenner meg så godt! Han kjenner mine vanskeligheter
og bekymringer, mine gleder og smerter.» Og en annen
kvinne; «Gud sier til meg at han allerede i min mors
mage utvalgte meg til å tjene Jesus.»
Senere fikk kvinnene i oppgave å skrive en salme med
deres egen historie. «Jeg lærte ikke å være motløs,» sier
deltageren Tuy*. «Hvor jeg enn er, vil Gud være hos
meg.»
Kvinnene ble utfordret til å tenke over deres forskjellige
roller som kvinne, f.eks mor, datter, søster, venninne.
«Hvilke roller er du takknemlig for? Hvilke roller er
vanskelige?» Etter en forelesning om viktigheten av
hygiene, personlig pleie og helse ble kvinnene bedt om
å tenke over veksten i deres tro. De hørte bla om bønne
dagbøker, hvor de kan skrive ned bønnene sine.
I løpet av disse tre dagene oppstod det vakre
vennskaper. På de siste dagen ble det avsatt tid til

I Nuras landsby har det i den siste tid vært mange
uroligheter og kristne er blitt overfalt. Muslimske
ekstremister gjør alt for å fordrive den lille gruppen av
kristne. Et par dager før Halas besøk prøvde radikale
muslimer å innta den jorden som tilhører Nuras familie.
Muslimene hadde nemlig truet dem og forlangt at
de enten forlot området eller at de betalte et stor
pengesum
Karim, Nuras mann, mener dog at kristne har rett til å
bo i byen, så han nekter både å reise og å betale. Det
gjorde Mustafa, en av de muslimske naboene, meget
sint. Sammen med en gruppe ekstremister gikk han til
angrep på butikken til Nuras familie, og mange ble
såret.
Hala er spent på besøket hos Nura. Da hun ringer på,
blir døren åpnet av en trist kvinne. «Jeg er en kristen fra
Kairo. Er du Nura?» spør Hala. Nuras ansikt lyser opp i
et smil. «Ja, kom innenfor,» svarer hun.
Hanna*, et kristent familiemedlem, sitter også
i stuen. Kvinnene forteller om livene sine. «Vi er
som innesperret og kan ikke gå ut uten frykt for å
bli bortført eller mishandlet. Alle kristne kvinner
og jenter er redd for å bevege seg utenfor
hjemmet.»
Hun frykter også fremtiden: «Vi vet ikke hvor
lenge vi kan makte å bo blant så mange
hatefulle, radikale muslimer, og kan våre barn
vokse opp her?»
7
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Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

* Pseudonym.
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Feltmedarbeideren Hala* jobber med kvinner
som bor i områder av Egypt hvor det er mye
forfølgelse. Nylig besøkte hun Nura*, som har
måtte betale en høy pris for sin tro.

å utdype disse nye relasjonene samt å be og lese i
Bibelen sammen. Vung* fortalte: «Jeg har aldri før bedt
sammen med noen på denne måten. Her på kurset ba
jeg meget sammen med Lian, som jeg kjente fra før. Vi
delte historier om vanskeligheter i livene våre, og vi gråt
sammen. Jeg tror på at våre bønner når frem til Gud og
at han vil bønnhøre oss.»
Kvinnene ble oppbygget av hverandre og har
gjennom de tre dagene mottatt mye visdom via
undervisningen. Det var oppsatte på å gi alt det de har
lært videre til deres familier og lokalsamfunn.
På denne måten får Women of Worth også innvirkning i deltagernes hjembyer.
Be for kvinnene

♥♥ Takk for muligheten for å holde disse kursene. Takk
for at kvinnene gjennom kursene blir styrket i deres
tro og selvverd.
♥♥ Be for underviserne, be om kraft og styrke, da det
ikke er ufarlig å holde kristne kurs i et buddhistisk
land.
♥♥ Be om at kvinnene også må kunne gi det de har
lært videre til deres familie og lokalsamfunn. Be om
at den forfulgte kirke på den måten må bli styrket!

Illustrationsfoto

Women of Worth (Kvinner med verdi) er et
tredagers kurs fra Åpne Dører. Målet er å styrke
troen og selvverdet hos forfulgte kristne kvinner
i Myanmar. Følgende er en beskrivelse av et av
disse kursene.

Hala lytter med et knust hjerte til de to kvinnene. Hun
ber om Guds beskyttelse for dem. Hun lover også å be
den lokale pastoren om lov til å begynne med kvinnemøter i kirken. Der kan de lære å bygge et nærmere
forhold til Gud, men også lære om hvordan man tar
omsorg for seg selv og sin familie.
Selv om Hala ikke kunne gjøre mye mer enn å
lese i Bibelen med dem og be for dem, så fant de
to kvinnene trøst og håp i besøket og merket Guds
kjærlighet gjennom Hala.
Be for Nura

♥♥ Be om at Nura og Hanna får legge alle deres
bekymringer på Gud. Be om at Gud må beskytte
dem og familiene deres og tale til dem gjennom sitt
ord.
♥♥ Takk for Hala, som gjør en innsats for forfulgte
kristne i Egypt. Be om beskyttelse over henne og
arbeidet hun gjør.
♥♥ Be om at de må få lov til å holde kvinnemøter i den
lokale kirken. Be om at det må bli til velsignelse for
mange kvinner.
♥♥ Be også om beskyttelse over butikken til Nuras
familie og for dem som ble såret i angrepet.
Til ettertanke

♥♥ Kanskje du tenker at det kan være vanskelig å være
der for andre som har det vanskelig? Hala gør mye
for Nura og Hanna ved bare å lytte til dem og be
sammen med dem. Hvem kan du hjelpe på samme
måte?

BREVSKRIVNING

Retningslinjer for
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 spansk. Du finner eksempler på setninger og bibelvers på norsk og oversatt til spansk nedenfor.
Norsk:

Spansk:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Kjære (navn)…
Jeg tenker på deg / Jeg ber for deg
Din bror / søster i Krisus
Gud velsigne deg
For om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus
også rikelig trøst. (2 Kor. 1,5)
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger
dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled
og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik
forfulgte de også profetene før dere. (Matt 5,11-12)
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg
for dere. (1 Pet 5,7)

6.

7.

Dette nyhetsbrevet er utgitt av

Estimado (hankøn) / Estimada (hunkøn)
Estoy pensando en ti / Estoy orando por ti
Tu hermano / hermana en Cristo
Que dios te bendiga
Porque de la manera que abundan a favor nuestro
las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra
consolación por el mismo Cristo. (2 Corintios 1:5)
Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen,
y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa,
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos; pues así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:11,12)
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de
ustedes. (1 Pedro 5:7)

