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V

elkommen til 2018utgaven av 30 dagers
bønn for verdens muslimer.
For 25 år siden kom den første
bønneguiden som et verktøy for
å oppmuntre kristne til å be for
muslimer. Siden den gang har mange
forhold påvirket utviklingen av guiden.
Elektronisk kommunikasjon har gjort
det mye lettere å skaffe bidrag fra
hele verden og publisere på over 30
språk. Vi kan fremme 30 dagers bønn
mye gjennom sosiale medier, men
også på sensitive steder via kryptert
e-post og kommunikasjon. Vi startet
med noen få misjonærer og deres
støttemenigheter, men nå finner du
en million kristne som ber gjennom
guiden i de fjerneste delene av verden,
på språk du ikke visste eksisterte!
De siste 25 årene har verden sett
en økning av islamsk ekstremisme,
ødeleggende naturkatastrofer og
ubarmhjertig krigføring i muslimske
samfunn. Samtidig har vi, som vist i
bønneguiden for 2015 og 2016, sett
et historisk antall Jesus-bevegelser
blant muslimer.

Bønn forandrer også oss som ber.
Hvert år mottar vi tilbakemelding
fra lesere som har fått innsikt om
muslimenes liv. Det har ført til en
større forståelse av Jesus og hans
uendelige kjærlighet.
I år har vi oppdatert designet på
guiden. Vi som har jobbet med 30
dagers bønn for verdens muslimer er
svært fornøyd med resultatet og det
håper vi du også er.
Vi vil høre din mening! Gi oss gjerne en
tilbakemelding og fortell oss hva 30
dagers bønn har betydd for ditt liv.
Takk for at du står sammen med oss i
bønn for verdens muslimer!
Internasjonalt team for 30 dagers bønn

PS: Det er ulike måter å beregne
datoene for ramadan, så vi har satt opp
to datoer for hver dag. Det viktigste er
ikke når du ber, men at du ber.
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Symboler

for tro

E

t av målene med 30 dagers
bønn for verdens muslimer er
er å gi en større innsikt i muslimsk
tro og kultur. Når vi har kunnskap og
forståelse kan vi be mer effektivt, vise
mer kjærlighet og større engasjement
for muslimer. Vi kan også være en
positiv innflytelse på andre i vårt
eget trosfellesskap.
I år ba vi våre bidragsytere om å vurdere
symboler for tro i de muslimske samfunnene
de skrev om. Symboler er sentrale i alle kulturer
og underkulturer rundt om i verden. Noen er vi
nært knyttet til. Andre er vi ikke engang klar over.
Vi er glade for å dele med deg det fascinerende
utvalg av symboler som er blitt introdusert til oss
fra hele verden og hvilken betydning de har for
ulike muslimske grupper.
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Kristne anerkjenner universelt mange symboler
- korset, fisken, saltet og lyset, bilder som har
betydninger og assosiasjoner vi gjenkjenner. Det
er ikke så mange universelle symboler i islam.
De pleier å være mer lokale. Her er noen av de
vanligste symbolene:
Kalligrafi: Avbildninger av levende vesener
er forbudt i islam på grunn av troen på at slik
skapelse er for Gud alene. Derfor har kalligrafiske
representasjoner av vers fra Koranen vært viktige i
islamsk kunst og design.
Grønnfargen: Grønn har tradisjonelle
assosiasjoner i islam - i Koranen, for eksempel, er det
forbundet med paradis. Det var også fargen til det
mektige sjia-arabiske Fatimid-dynastiet på 800-tallet.
Stjernen og halvmånen: Dette symbolet er
brukt noen steder av islam i middelalderen, men
ble også brukt i romersk og kristen symbolikk. Som
Det osmanske rikets emblem ble det mer tydelig
forbundet med islam i slutten av 1800-tallet.
Symboler tjener til å minne oss om viktige ting, gi oss en
følelse av sammenheng og hjelpe oss med å definere
våre trosretninger. Bruk symbolene du lærer om de
neste 30 dagene som inspirasjon for dine bønner.

Kart over stedene vi ber for
Tallet på markørene refererer til
dagsnummeret i bønneguiden.
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Ofte stilte spørsmål
om
Hvordan begynte 30 dagers bønn?
Det begynte på et bønnemøte med en gruppe
misjonsledere i Midtøsten i 1992. Der ble de
overbevist om behovet for fokusert bønn for verdens
muslimer og proaktivt å demonstrere Guds kjærlighet
til muslimske mennesker. Bønneaksjonen med
tilhørende bønneguide var en av responsene.
Hvem skriver artiklene og
produserer guiden?
Teamet som produserer 30 dagers bønn er en
mangfoldig, global gruppe bestående av mennesker
som har bodd blant og arbeidet med muslimer i
mange år. De gir frivillig tid til forskning, skriving,
oversettelse, design og distribusjon av bønneguiden.
Hvordan bestemmes hvem vi skal be for?
Vi mottar innleveringer fra hele verden, så vårt
valg er basert på hva vi mottar. Vi produserer en
skriveveiledning hvert år for alle som er interessert
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i å mobilisere bønn
for et bestemt behov.
Kontakt oss hvis du vil skrive i 30 dagers bønn!
Hvordan vektlegges bønneemnene?
Jesus satte sine etterfølgere til å være hans
ambassadører på jorden. Vi er de som må
dele Kristi budskap til muslimer gjennom
våre ord og gjerninger. Å be for de
fysiske og emosjonelle behovene til
andre hjelper oss å vokse i kjærlighet
til muslimer og inspirere oss til å ha
omsorg for dem slik som Jesus brydde
seg om menneskene han møtte på
jorden.
Bønneemnene bør være et
utgangspunkt slik at du kan bli ledet av Den Hellige
Ånd. Be det Han leder og utfordrer deg til.
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15. MAI
16. MAI

Dag

Trossymboler

H

vis vi ønsker å kommunisere og bygge broer
til mennesker med en annen tro enn oss selv,
er det viktig å kjenne til symbolene i deres religion og
kultur og forstå meningen de legger i dem. Om en ser
et symbol uten å forstå meningen det representerer,
blir det som å høre et fremmed språk og så forvente
å kunne gi en meningsfull respons.

Be for dem
Be om at kristne får åpenbart for seg nøkkelsymboler,
betydninger og verdier
som de kan bruke når de
formidler evangeliet.
Be om anger og oppgjør
i tilfeller hvor kristne har
vært for raske til å dømme
muslimske venners praksis,
og ikke har klart å se
muligheten til å dele den
forløsende nåden.
Be om mer innsikt i løpet av
de neste 30 dagene i bønn.

Både religion og kultur, som er vevd tett sammen,
bygger på mange ulike symboler. Clifford Geertz
definerer kultur som «et historisk overført mønster
av mening, uttrykt med symboler». Et system av
«nedarvede begreper uttrykt i symbolsk form, som
mennesker kommuniserer, viderefører og utvikler
sin kunnskap gjennom» (Geertz, Interpretation of
Cultures, 1973, s. 89). På nivået under symbolene
finner man betydning. Under betydning finner man
verdier. Dette er «verdier som et samfunn forstår
seg selv på og definerer sine mål gjennom» (Edward
Farley, Deep Symbols, 1996, s. 3).

handler om viljen til å stille spørsmål, et ønske om
å forstå både det andre tror på (læresetninger) og
deres indre overbevisninger.
Dette kjærlige engasjementet oppstår der vi ser etter
et dypere fundament for våre felles lengsler.
Disse felles lengslene hjelper oss å forstå
hvordan det å vaske seg før bønn er
noe mer enn et overfladisk symbol
for en muslim. Det dreier seg om
en dypere forståelse av renselse
og verdien av å framstå som
rettferdig overfor Gud. Hvordan
kan Jesu etterfølgere løfte fram
Hans rensende blod som
en bro til forståelse
og åpenbaring?

Dette kan høres komplisert ut, men vi kan ikke ha en
grunn forståelse av religiøs tro eller menneskene som
følger den. Det handler heller ikke om at vi må forstå
til fulle de ulike nivåene av symboler, betydninger
og verdier før vi kan kommunisere i kjærlighet, eller
be for våre muslimske venner og naboer. Kjærlighet
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16. MAi
17. MAi

Dag

Be for dem
Komorene har utholdt en
rekke herskere, fra sultaner,
pirater og slavehandlere, til
kolonimakter. Be om at de
finner frihet og liv i Jesus.
Be spesielt for kvinner som
bærer shiromanien, disse er
en nøkkel til å åpne denne
kulturen for evangeliet.
Familielivet på øyene er
sterkt preget av sjalusi.
Be for gjensidig tillit og
hengivelse i de store
familiene og for sunne
modeller for familieliv.
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Komorene og shiromanien

K

omorene strekker seg over fire tropiske øyer
vest for Madagaskar i Det indiske hav. En av
øyene, Anjouan, ble grunnlagt rundt år 1500. Da var
islam allerede innført av arabiske handelsreisende
som var blitt rike på slaveri og krydderhandel.
Franske koloniinnbyggere tok makten sent på
1800-tallet. Komorene fikk uavhengighet i 1975
etter en lang rekke diktaturer og statskupp. I dag
følger 99 prosent av befolkningen en afrikansk
variant av folkeislam.
Den første sultanen av Anjouan valgte et rødt flagg
som symbol for sultanatet. Rødt var et tegn på
makt og kongeverdighet. Fargen fikk stor betydning
for hvordan kvinnene kledde seg på den tiden og
var forbeholdt kvinner av høy rang. I offentligheten
skulle kvinner gå med slør av rødt tøy.

På 1900-tallet ble andre farger og mønstre tatt i
bruk, men rødt har fremdeles en viktig symbolverdi i
anjouani-kulturen og kvinner kler seg fortsatt i rødt.
Det tradisjonelle plagget shiromani, er sydd
sammen av seks firkanter av stoff. Når en
kvinne har på seg denne, former sømmene på
firkantene et stort og tydelig kors på kroppen.
Shiromanien brukes på religiøse festivaler, politiske
arrangementer, brylluper og i dagliglivet. På grunn
av shiromanien blir en anjouani-kvinne gjenkjent
over hele verden. Den er et symbol på kulturen
deres og de bærer den med stolthet.
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17. MAi
18. MAi

Dag

Be for dem
Frykten for skam fører til
vold – og lidelse. Be om
en forvandling i denne kulturelle overbevisningen.
Jesus kom for å sette oss
fri. Be om at kaukaserne må
bli fylt av «den fullkomne
kjærlighet som driver frykten ut». (1 Joh 4,18)
Be om at det kaukasiske
samfunnet får muligheten
til å bli kjent med læren
om Jesus.

Folket i Kaukasus

D

et vakre fjellområdet
mellom Svartehavet
og Det kaspiske hav er en del
av Europa. På tross av dette
bor noen av de minst nådde
muslimske folkegruppene her.
De snakker 45 forskjellige språk,
hvor noen av dem er blant de
vanskeligste språkene i verden.
Den isolerte beliggenheten ved
fjellene har bidratt til å holde liv
i gamle tradisjoner, som f.eks.
blodhevn, helt fram til i dag.
Folket har mistro til fremmede
og er skeptisk til all forandring.
Den kulturelle og politiske
situasjonen gjør det ekstremt
vanskelig for utlendinger å

Frykten til de fryktløse

bo og tjene Kristus der. Hvis
man spør kaukaserne hva de
er redde for, vil de som regel
svare «ingenting». Men, i et
ærlig øyeblikk kan de komme til
å nevne tre bestemte ting som
alle er forbundet med kulturelle
symboler:
1. Frykten for å tape ære:
Den kaukasiske dolken er alltid
klar til bruk for å forsvare egen
eller familiens ære.

er åndelige vesner. For å hindre at
ånder finner inngangen til huset,
henges det en tekanne opp-ned
over inngangsdøren.
3. Frykten for å bli
kastet ut av Ummaen (det
muslimske trossamfunn):
På samme måte som en enkelt
tråd i et vakkert teppe ikke er
noe i seg selv, har individet ingen
betydning uten å være en del av
samfunnet som helhet.

2. Frykten for onde ånder:
Kaukasierne er redde for at noen
skal kaste forbannelse over dem,
eller bli hjemsøkt av djinner, som
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18. Mai
19. Mai

Dag

Muslimer øst på
Den arabiske halvøy
Be for dem
Be om at på samme måte
som røkelsen fant veien
til Jesus, må budskapet
om Jesus finne veien inn
i livene og hjertene til de
som bor i områdene der
røkelsestrærne gror.
Be om at troende utlendinger
som bor i dette området må
spre Kristi velduft.
Be om at kloke menn og
kvinner på Den arabiske
halvøya – får visdom til å
søke veien til Jesus.
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F

or lenge siden oppdaget vise menn fra øst (dvs.
Arabia) en stjerne som skinte klarere enn de
andre stjernene på nattehimmelen. De la derfor ut på
en reise for å se hvor stjernen ville lede dem. Reisen
førte dem til Jesus-barnet og de vise menn gav han
kostbare gaver, hvorav en av dem var røkelse.
I dag blomstrer røkelsestrærne fremdeles, spesielt
i den sørlige delen av Den arabiske halvøy. Midt
i dette området ligger en by med 6 unådde
folkegrupper, inndelt etter stammer, hver med
sitt språk, dialekt, skikker og tradisjoner. Selv
om gruppene er veldig forskjellige, har de visse
fellestrekk – en Islamsk tro, vedvarende kjærlighet
til kameler og daglig bruk av røkelse.

Hver dag etter kveldsbønnen fylles byen av en søt
lukt når familiene brenner røkelse og bærer den rundt
i husene sine. Dette gjøres for å få bort lukten av en
varm dag, for å rense huset for bakterier og for å
jage bort demoner som kan ha sneket seg inn. Disse
ritualene utføres hver eneste dag, som en erkjennelse
av behovet for å bli renset, helbredet og satt fri.
Det var en gang da de vise menn fra øst dro til
Betlehem for å møte Jesus og gi ham kostbare
gaver. I dag er det Jesus som tilbyr gavene de søker:
helbredelse, renselse og frihet.
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19. Mai
20. Mai

Dag

Dagombafolket
		 nord i Ghana
Medisin mot dårlige nyheter

Be for dem
Be om Guds beskyttelse
over dagombafamiliene,
gode innhøstninger og
forbedrede muligheter,
bedre kvalitet på helsevesen
og utdanning i de mange
landsbysamfunnene.
Be om at de 1,2 millioner
dagomba-muslimene kan
oppdage makten i Jesu kors.
Be om at de få troende
dagombaene kan være lys
i sitt lokalsamfunn i deres
tro at Jesu kors alene kan
gi beskyttelse.

A

bdulai er et velrespektert mann i
lokalsamfunnet i det nordlige Ghana. Han er
familiens overhode og eldste i landsbyen. Han lever
likevel i frykt for at noen skal skade familien hans
med trolldom eller heksekunst. For å beskytte seg og
familien, bruker han urteblandingen nangbantotim,
som kan oversettes til «medisin mot dårlige nyheter».
Denne praksisen kommer fra afrikansk folkereligion,
og er svært utbredt i det nesten helt muslimske
høvdingedømmet Dagon, der dagombafolket bor.
Når et barn blir født, kan ingen utenfor familien
se barnet før det er utført et spesielt rituale. En
trollmann blander urter med sheasmør. Dette brukes
til å tegne et kors på det nyfødte barnets fot og
over døren til rommet. Noe av medisinen legges i
barnets munn eller i en amulett som de har på seg.
Dette fungere som en motgift mot forbannelser som
kan bli lyst over barnet. Korset er et symbol som
representerer beskyttelse fra alle fire retninger.
Abdulai har malt korssymbolet på alle veggene i
rommet sitt, for å beskytte seg mot ødeleggelser
under de sterke stormene som er vanlige i regntiden.

Korssymbolet kan tegnes overalt. I disse for det
meste jordbrukssamfunn finner man det på steiner
ute på åkrene og ellers rundt omkring på gårdene.
Abdulai er stolt av å ha urter til nangbantotim. Han
planlegger at barna skal arve dem en dag. Det at
de andre vet at han har slike urter, mener han er
avskrekkende nok for dem som ønsker å skade han
eller familien.
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20. Mai
21. Mai

Dag

Be for dem
Be om at pattani-malayene
blir overgitte menneskefiskere
Be om at folkeslaget
får muligheter til å øke
inntektene sine, utvikle
de tradisjonelle yrkene og
skape arbeid for andre.
Be om at de får oppleve en
vedvarende fred i de sørlige
provinsene i Thailand.
Finn ut mer om pattani-malayene og andre
muslimske folkeslag på
MuslimsOfThailand.org

P

attani-malayene er et tettvevd etnisk samfunn
i de sørligste provinsene i Thailand. De er
hengivne muslimer som er etterkommere etter malayer
som omfavnet islam så tidlig som på 1300-tallet.
På grunn av sin islamske tro, har pattaniene en
karakteristisk identitet i Thailand som er et land som
befolket i hovedsak av buddhister og animister.
Mange av de 2 millioner pattani-malayer bor i landsbyer
der de fleste opprettholder det tradisjonsrike fiskeyrket.
De er dyktige håndverkere og viser talentene sine
med å lage fargerike fiskebåter som kalles
kolae. De ser ut som kunstverk, men gir grunnlag
for deres levebrød. Den rike kulturarven deres
inkluderer også produksjon av batikk-klær og
kampsporten silat. Unike og ofte sterke kryddere
kjennetegner maten deres, og et måltid kan være et
ekte kulinarisk eventyr.
Det er svært få fra dette folkeslaget som bekjenner
seg som en etterfølger av Jesus. De fleste av
dem sliter med fattigdom og bekymringer rundt
arbeidsløshet, uro i regionen og rusavhengighet
blant de yngre.
Synet av disse fiskere i arbeid minner veldig om
kulturen på Jesus sin tid. Slik som han kalte
fiskere til å bli hans disipler og følge han hvor han
gikk, lengter vi etter å se at dette folkeslaget også
følger Jesus og blir menneskefiskere selv.
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Pattani-malayene
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21. Mai
22. Mai

Dag

Be for dem
Regntiden er kort og det er
en utfordring å dyrke nok
mat. Det de produserer er
ikke tilstrekkelig næringsrikt for et sunt kosthold.
Be om utviklingsprosjekter
med introduksjon av nye
jordbruksteknikker og økt
produksjon som siktemål.
Helse er en utfordring.
Mange wolof er bekymret
for hva som kan skje hvis en
i familien blir syk. Det er få
som har midler til å betale
for medisiner, og det er lite
tilgang til helsetjenester.
Be om fred i landet, i relasjonene og i hjertene (Matt
11,28-29).

L

Wolof-folket

i Vest-Afrika

ike sør for Sahara, hovedsakelig i Senegal
og Gambia, bor wolof-folket. Mange bor
i områder med halvørken og driver selvbergingsjordbruk ved å dyrke hirse, korn og jordnøtter i karrig
og tørt jordsmonn. De er kjent for sin gjestfrihet
og sin sans for humor, og gjør det de kan for å få
gjestene til å le og slappe av sammen. Gjester får
alltid tilbud om mat, selv når de knapt har nok til
seg selv.
Kolanøtter symboliserer tradisjonelt nærhet og
respekt. Nøttene er røde og glatte med en bitter
smak. De inneholder koffein og regnes som en
energigivende godbit. Wolof-folket tilbyr kolanøtter
til mennesker som har vunnet deres tillit. Når en
wolof-mann ønsker å gifte seg, så gir han disse
nøttene til sin utkåredes far og onkel. Flytter man til
en ny landsby eller inngår en forretningsavtale, så gis
kolanøtter til høvdingen eller verten som et tegn på
respekt og et ønske om fred og enhet.
Blant omkring 5 millioner wolof, finnes det omkring
150 kristne. De aller fleste har derfor aldri truffet
en kristen. De som bor i landsbyene er utelukkende
muslimer, og islam preger alle aspekter av livet. Om
du fikk anledning til å tilbringe en dag sammen med
disse imøtekommende og generøse folkene ville du
helt sikkert bli veldig glad i dem!
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22. Mai
23. Mai

Dag

Chiwarene* i
Sentral-Asia
«Skynd deg, lastebilen kommer straks!»

H

ele landsbyen
springer i full
fart mot plassen hvor
lastebilen stanser.
Vi befinner oss i

Be for det som gjøres for å
skaffe jobb og skolegang
til befolkningen i disse
avsidesliggende områdene.

I likhet med de fleste chiwarene tilhører hun Ismailisekten som er en gren av sjia-islam. Disse elsker
stillhet og fred og legger vinn på gjestfrihet. Overtro
er utbredt, som å be ved hellige steder, så vel som
ritualer for å motvirke de onde ånder som de frykter.

Be velsignelse over dem
som bidrar til å bedre helse
blant chiwarene.
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Tilfeldig opptruktne landegrenser gjør at de 70 000
chiwarene er bosatt i fire ulike land. I alle landene
hører de til blandt de fattigste av minoritetsgruppene.
For å overleve må de tilpasse seg det utfordrende
livet høyt opp i fjellene. Mødre- og barnedødeligheten
er blant de høyeste i verden og lese- og
skriveferdigheten blant de laveste.
I dag går Bibi Juma til en busk hvor det henger
mange røde tøyfiller. Her skal hun be. For lenge siden
døde en hellig mann her. Hun håper at ved å be ved
dette hellige stedet, vil hun bli bønnhørt slik at hennes
syke barn blir helbredet.

Be for dem

Be for Jesu etterfølgere
blant chiwarene. De trenger
glede, styrke og mot. Be
om at flere chiwarer blir
forvandlet etterhvert som de
blir kjent med evangeliet.

de sentralasiatiske fjellene hvor maten for det meste
er basert på egenprodusert hvete. Infrastrukturen er
dårlig og det finnes hverken butikker, skole eller helsetilbud. Hver måned kommer lastebiler med te, salt,
matolje, sko, såpe og stoff til klær, som byttes mot
sauer. Alle gleder seg til de månedlige besøkene.

* Navnet på folket
er endret av hensyn
til sikkerhet.

Mange chiwarer har de siste årene opplevd svar på
bønn i Jesu navn, og noen få har valgt å sette sin lit
til Ham.
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23. Mai
24. Mai

Dag

Be for dem
Underholdningsindustrien
har en stor innflytelse på
kulturen. Be om at det produseres TV-serier som kan
skape positive forandringer i
det egyptiske samfunnet.
Be om fred mellom muslimer
og kristne i Kairo, og be for
kristne at de er frimodige
i å vise kjærlighet til sine
muslimske naboer.
Be for de som jobber i
filmindustrien i Kairo, både
muslimer og kristne.

Kairo og den arabiske
filmindustrien

K

airo, hovedstaden i Egypt, er tilholdsstedet
for en voksende film og TV-industri. Byen har
derfor fått kallenavnet «Det arabiske Hollywood».
Dette er en side ved kulturen som Egypterne er
veldig stolte av.

Hver ramadan samles egyptiske familier foran TVskjermen for å se noen av de titalls seriene som blir
produsert av landets blomstrende filmindustri. I fjor
ble 38 TV-serier (mosalsalat) produsert for ramadan.
Disse holdt egypterne klistret til skjermen i timevis
med dramaer, komedier, thrillere og skrekkfilmer.
Det er umulig å reise gjennom hovedstaden Kario
uten å se enorme skilt som reklamerer for ulike
produkter og tjenester. Under ramadan henger det
hovedsakelig reklamer for disse populære TVseriene, hvor familiene oppfordres til å rydde bordet

etter å ha brutt fasten, og gjøre seg klare for en
underholdningskveld foran skjermen.
Når slike reklameplakater dukker opp, er det et
sikkert tegn på at ramadan nærmer seg. Det
symboliserer høytiden, og minner egypterne om
at det snart er tid for å oppfylle kravet som Islam
stiller – å gå uten mat og drikke fra soloppgang til
solnedgang, med håp om å komme nærmere Gud og
få tilgivelse for sine synder.
Hva signaliserer starten på høytidene i din kultur?
Er det når spesiell mat og drikke dukker opp i
butikkene? Er det dekorasjonen i kjøpesentrene?
Reklame for spesielle konserter knyttet til høytiden?
Mange kommersielle aktører tjener mye ved å spille
på religiøse høytider, og noen ganger drar de fokuset
bort fra selve poenget med høytiden.
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24. Mai
25. Mai

Dag

Be for dem
Be for dem som arbeider
med å så ut såkorn blant
soninke-folket, at de må
lykkes i arbeidet.
Be for de troende som er
spredt rundt omkring, at de
får styrke og oppmuntring
der de er.
Be for nye troende at de skal
ha visdom i dagliglivet, så de
ikke har frykt for forfølgelse,
men heller får anledninger til
å dele sin tro.

F

Soninke-folket i Vest-Afrika

or tusen år siden var soninke-folket den
dominerende folkegruppen i den delen av
Vest-Afrika som i dag omfatter Mali, Senegal og
Mauritania. I dag er folket mer spredt fordi mange
har flyttet til nye områder og bosatt seg blant andre
folkegrupper.
De har en myte om en stor slange med navnet Bida.
Bida undertrykte soninke-folket i århundrer, men den
beskyttet også kongeriket deres. Bida ble til slutt
beseiret av en ung soninke, og det ble også slutten
på soninke-riket.
Soninke-folket har sitt eget språk, men mange
av dem snakker også ett eller flere av de lokale
språkene der de bor. De var ett av de første
folkegruppene utenfor Sahara som tok imot
Islam, og dette er de stolte over.
Misjonsarbeidet blant dette folket startet
på begynnelsen av 1980-tallet og er
derfor forholdsvis nytt. Det finnes i dag
svært få troende blant sonikene. Omkring
100 personer i en folkegruppe på 2,5
millioner. De troende er spredt rundt
omkring. Det er ikke kjent om det finnes
noen menigheter bland dem. Misjonærene
jobber for å utruste de som allerede
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følger Jesus og følger opp de som oppriktig søker
sannheten. På den måten kan evangeliet spres til
familie og venner.
En beslutning om å følge Jesus kan føre til
forfølgelse og lidelse. En troende fra soninke-folket
fortalte oss nylig: «Be om at jeg ikke må komme i
vanskelige situasjoner hvor jeg må velge mellom
lojaliteten til Jesus eller til min familie».
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25. Mai
26. Mai

Dag

Be for dem
Riau-øyene har blitt kraftig
avskoget, noe som gir
stor fare for branner og
økonomisk press. Be om
visdom i det å forvalte
naturressursene.
Be om at språket deres skal
bli brukt av mange til å dele
historien om Jesus.
Be om at etterfølgerne av
Jesus kan vokse til en bevegelse gjennom det sterke
nettverket som allerede
finnes i denne vakre og
gjestfrie kulturen.

V

Riau-malayene

«

i er så glade for at dere er på besøk! Bli
med oss til vår venns bryllup!» Bryllup
og begravelser er nesten ukentlige hendelser i
landsbyene i øyriket Riau, Indonesia, og vanligvis er
hele landsbyen invitert. Liv og død, fest og sorg, går
hånd i hånd når landsbyboerne kommer sammen til
disse hendelsene.
Riau-malayene er spredt utover 3000 øyer, samt
fastlandet, på Sumatra. Felleskap og solidaritet
knytter landsbyene sammen. I hvilket som helst hus
du kommer til, vil noe av det første en gjest ser, etter
ha hilst «Assalamualaikum» (fred være med deg),
være et stort bilde av Mekka hengende på veggen.
Over 99 % av riau-malayene er muslimer. Hvordan
dette gir seg uttrykk varierer mellom øyene, avhengig
av de lokale religiøse lederne og landsbyboerne. Men,
praktiseringen av islamske ritualer er ofte begrenset,
mens den kulturelle identiteten i å være en muslim
gjenspeiles i alle deler av kulturen.
Noe som er interessant når det gjelder det lokale
språket er at den dialekten av malayisk som snakkes
i Riau-provinsen er regnet som en av de språkene
i verden med minst kompleks grammatikk. Dette
kan være et resultat av at det har blitt brukt som et
handelsspråk av de folkene som har møttes i dette

området opp gjennom historien. Språket brukes
til å uttrykke dette folkets historie gjennom poesi,
ordspråk og historier.
Noen av disse historiene handler om Guds godhet, og
noen få riau-malayer forteller dem til andre og leder
mennesker i sine lokalsamfunn til Jesus.
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26. Mai
27. Mai

Dag

Be for dem
Be om fred i Tyrkia, og at
den religiøse friheten skal
bli bevart.
Tyrkia møter en sammensatt politisk situasjon
både internt og i regionen.
Be for statslederne at de
skal handle med visdom,
for fred og stabilitet i
denne nasjonen, og i nasjonene rundt.
Veldig få tyrkere fra en
konservativ bakgrunn følger
Jesus, muligens fordi den
bibeloversettelsen de har
bruker begreper de ikke er
vant med. Nylig ble det Nye
Testamentet gitt ut på et
hverdagslig språk (www.
halkdilinde.com). Be om
at dette må ha påvirkning i
denne gruppen.

18

Religiøse tyrkere

D

en 29.mai, 1453, ble Konstantinopel, hovedstaden i det bysantinske
riket, erobret av den ottomanske arme. Straks utførte erobreren,
Sultan Mehmet, namaz (et persisk ord som beskriver tradisjonelle
islamske bønner) i Hagia Sofia, den kjente bysantinske kirken i sentrum
av byen. Denne handlingen, på et sted som representerte hjertet av den
østlige kirken, ble et symbol for mange muslimer på islams seier over
kristendommen.
Både erobringen og bønnen har hatt betydelig innflytelse på tyrkisk
identitet. Å delta i fredagsbønnen er en sentral del av livet for mer enn 60 %
av tyrkiske menn, mens kvinner ber oftest hjemme. Mange ber sine bønner i
løpet av uken også. Å overholde ramadan og andre religiøse høytider er like
mye en del av livet som det å omskjære sønnene sine. Og alle som måtte
ha råd til det prøver å dra på pilegrimsreise til Mekka en gang i livet.
Til tross for dette viser den siste tidens politiske og sosiale uro i Tyrkia
at praktisering av religion og idealene fra den ottomanske tiden ikke
er nok til å skape den sterke nasjonale identiteten religiøse tyrkere
lengter etter. Den religiøse friheten er stadig mer truet ettersom
sekulære og religiøse ledere kjemper om makten.
Det er uklart hva det neste kapittelet i Tyrkias historie vil bringe
folket og regionen. Derfor må vi ikke holde opp med å be for
folket og landet.
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27. Mai
28. Mai

Dag

Be for dem
Be om at Tunisia må
fortsette å være et eksempel på fred, frihet og
fremgang i regionen.
Be om at tunisierne må klare
å stå i det sosiale presset
og at det blir vanlig å være
interessert i Jesus.
Be for Kristus-etterfølgere
som er i prosess for å forstå
hvordan man følger Jesus i
den kulturen de kommer fra.
Finn ut mer
Følgende nettsted (på
engelsk) har mer informasjon, historier og forslag til
bønn for alle unådde
folkeslag i Tunisia.

www.pray4tunisia.com

Tunisia

minaretens hjemland

E

n minaret er et tårn som ligger ved siden av
en moské, der bønneropene tradisjonelt sett
kommer fra. Moskéer kan ha en eller flere minareter,
og deres varierende utseende er et uttrykk for lokal
smak og behag.
Den eldste minareten i verden i dag er i moskéen
av Kairouan, i Tunisia. Dets form ble inspirert av
det berømte fyrtårnet i Alexandria i Egypt. Dette
fyrtårnet ble en modell som ble kopiert over hele den
muslimske verden (til opplysning så kommer ordet
minaret fra manara, eller «lystårn» på arabisk).
Tunisierne er kanskje ikke de som fremstår som
de største oppfinnerne, men dette lille landet
med sine 11 millioner innbyggere har stått for
mange konsepter som har slått an – fra ordet
´treenighet´(av Tertullian in Karthago omkring
200 e.kr), til en teologisk nytolkning av muslimsk
tradisjon for å gå bort ifra polygami både juridisk
sett og i praksis (introdusert av Tahar Haddad
rundt 1930).

Politisk sett, når Tunisierne i 2011 fredelig
demonstrerte mot det autoritære styret, førte det til
omveltninger i mange deler av den arabiske, kurdiske
og tyrkiske verden. Tunisia gav et eksempel på at et
slags sekulært demokrati kunne ta makten tibake
fra politiske islamister uten å ha
et kupp (Nobels Fredspris i 2015
anerkjente denne tilnærmingen
som en god modell).
For ikke så lenge siden,
begynte tunisiske
akademikere å gi sin
tilslutning eller aktiv
støtte til arbeid med
bibeloversettelse. Dette
har hatt stor innflytelse
i mange nasjoner der
muslimer har blitt
oppmuntret til å forholde
seg til Bibelen.
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28. MAi
29. MAi

Dag

Tsjetsjenere
i Berlin
Be for dem
Be om fred i Kaukasus.
Be om at de kristne i
Berlin skal forkynne liv til
tsjetsjenerne i byen deres
(1 Joh 1,2).
Be om mer religionsfrihet
i Tsjetsjenia.

20

A

slan vokste opp i utkanten av en liten
tsjetsjensk by i Kaukasusfjellene. Han elsket
de vakre, øde fjellene, som for ham representerte
både frihet og styrke.
Etter Sovjetunionens kollaps, erklærte den
Tsjetsjenske republikk uavhengighet fra Russland.
Aslan var for ung til å delta i den forferdelige krigen
som fulgte, men familien hans mistet hjemmet sitt og
måtte flykte og bo hos slektninger.

Som tsjetsjener var han ikke pålagt å tjene i den
russiske hæren, så han giftet seg ung og startet et
bilverksted. Da kona var gravid med nummer to, ble
Aslan besøkt av det hemmelige politiet som ville
hyre ham inn som spion. Han hadde tre dager på
å melde seg inn i en tsjetsjensk brigade og fortelle
åpent at han hadde blitt radikal. Han visste at dette
var en felle, og Aslan flyktet med sin familie til Berlin
i Tyskland.
Det finnes omkring 1,5 millioner tsjetsjenere og av
dem bor ca. 10 000 i Berlin. De er et lukket samfunn
med sterk sosial kontroll som anses som de mest
overgitte muslimene i den tidligere sovjetrepublikken.
For Aslan og familien ble Berlin et trygt sted å
være. Han har startet et lite byggefirma og går i
en tsjetsjensk moské. Men han lengter etter fred i
Tsjetsjenia og en mulighet for å reise hjem til fjellene.
Det er nesten umulig for kristne å starte menigheter
i Tsjetsjenia på grunn av begrensninger gjennom
lovgivning og trusselen om vold. I Berlin har kristne
frihet til å dele evangeliet med tsjetsjenere, men så
langt er det ingen kjente forsøk på å gjøre det.
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29. MAi
30. MAi

Dag

Nord-Java-kystfolket
		 i Indonesia

Be for dem
Skolegang er et stort behov
for de yngre i landsbyfa
milier, særlig for jenter.
Vist og ærlig lederskap
trengs i denne regionen,
særlig med tanke på å
forvalte naturressursene
som utgjør livsgrunnlaget
for lokalbefolkninga. (Ordsp
27,23-24)
I denne regionen er det
svært begrensede muligheter for å få høre om Jesus. Be om at indonesiske
troende må være frimodige
vitner og for at Kristus må
åpenbare seg mirakuløst for
dette folkeslaget.

B

ønneropet høres fem ganger om dagen
her i den sentrale regionen på øya Java i
Indonesia. Når bønneropet gjenlyder i landsbyene
stanser folk flest med det de holder på med og
går for å be. Med ansiktene nedbøyd i retning
Mekka gjennomfører de bønnene om og om igjen.
Etterpå står de opp igjen og går tilbake til sine
vanlige gjøremål.

Midt i denne kulturelle endringsprosessen så forblir
verdier som familie og respekt for de gamle likevel
svært viktige. Folket verdsetter samfunn og tid
med hverandre, og det finnes ingen økonomiske
eller personlige offer som er for store for et
familiemedlem. Ingenting er verre enn å mishage
eller føre skam over ens familie.

Dette folket, kjent som Java Pesisir Lor (kystfolket
i Nord-Java), teller 36 millioner og bor i et tettbygd
område kjent for sin vennlige befolkning og frodige
rismarker. Dette er et jordbrukssamfunn der mange
av mennene jobber på markene. Mange av de unge
har likevel flytta til de omkringliggende byene hvor de
leter etter bedre framtidsmuligheter.

På grunn av dette så viderefører mange av de unge
sine foreldres religiøse tradisjoner uavhengig av
hvorvidt de selv har en personlig overbevisning. De
fortsetter å faste og be fem ganger om dagen og å
gi til de fattige, men deres motivasjon kan komme
av et krav om å følge skikkene snarere enn en
oppriktig overbevisning.
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30. Mai
31. Mai

Dag

Be for dem
Be for libyske troende som
blir forfulgt for sin tro.
Be om at libyerne må
være i stand til å bygge
den nasjonen som de har
drømt om – med frihet,
fred og velstand.
Håp er mektig. Be om at
håp må gjenopprettes
sånn at libyerne kan reise
seg og gjøre landet til et
sted der kirkeklokkene kan
ringe igjen.
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B

åde landskapet og menneskene i Tripoli i Libya
er prega av kampene som har pågått gjennom
de seks siste årene. Forfalne bygninger og søppel
forsterker frustrasjonsfølelsen som har vokst fram i
kjølvannet av at revolusjonens forsøk på å fjerne en
undertrykkende diktator har endt opp i kaos.
Libyerne er langt unna det resultatet de hadde ønsket
seg, og de kjenner på mer håpløshet enn noensinne.
Selv om de er et motstandsdyktig og lidenskapelig
folkeslag så har mange blitt utslitte av all den
ødeleggelsen som har ramma landet gjennom de siste
årene. De var lidenskapelige nok til å ofre livene sine
i et forsøk på å vinne frihet, men på det nåværende
tidspunkt så er det vanskelig å finne noen som ikke har
mista venner eller familie under revolusjonen. Mange
lurer derfor på om lidelsene de har vært gjennom
virkelig var verdt det.
Selv om den libyske befolkninga kan framstå som veldig
religiøse så skyldes dette ofte en frykt for religiøse
ledere framfor en ærlig religiøs overbevisning. Mangelen
på lov og orden har skapt et vakuum som ofte har blitt
fylt av islamsk lære. Selv om libyere stolt påstår at
landet deres er 100 % muslimsk, så finnes det et lite
antall Jesus-etterfølgere som er faste i sin tro på tross
av de utfordringene de står overfor.
Nylig så kom det en lokal libysk mann inn i en
internasjonal menighet i Tripoli og sa at han hadde hørt
kirkeklokker og derfor ville komme inn. Kirkeklokkene
til denne kirka har imidlertid ikke fungert på mange år
– en mektig påminnelse om at Gud trekker mennesker
i Libya til seg.

Libyske muslimer
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31. Mai
01. juni

Dag

Be for dem
Det finnes ingen albansk
menighet og det er få
kristne albanere i Sveits.
Be for de få, at de kan være
tydelige lys blant sitt folk.
Be for dype vennskap
mellom sveitsiske troende
og albanere, som kan legge
grunnlag for samtaler om tro.
Be om at det må komme
mye godt ut av møter imellom kulturer, da migrasjon
har ført til at mange etniske
grupperinger i Europa har
blitt blandet.

Albanere i
Sveits

F

ørstegenerasjonsinnvandreren, Sharif, flyttet
til Sveits i 1988. Som mange albanske menn,
hadde han flyktet til Europa i 1980-åra, med en
drøm om et bedre liv. Faktisk var det mange tusen,
akkurat som ham, som strømmet over de Sveitsiske
landegrenser mens krigen i Kosovo pågikk.
I dag har Sharif en utilfredsstillende jobb i en stor
fabrikk. Han drømmer om å komme tilbake til
hjemlandet sitt og starte en egen forretning, eller
egentlig bare å få komme hjem til sitt gode land
som han så vidt har minner om. Han har brukt mye
penger på å bygge familiehuset i landsbyen han
kommer fra, og har vært på besøk mange ganger,
med penger i baklomma, som han kan gi til de som
trenger det.
Men, Sharif og kona blir boende i Sveits, for at
guttene deres kan gå på et sveitsisk univeristet og få
mulighet til å skape et godt liv for seg selv. Samtidig
blir foreldrene deres eldre, og de sklir lengre og lengre
vekk fra søskenene sine, som igjen gjør at de ikke
besøker hjemlandet like ofte. Sakte, men sikkert,
smuldrer drømmen om å reise tilbake opp.
Rundt 300.000 albanere bor nå i Sveits. De har en
sterkt fellesidentitet, og blir undervist en moderat
form for sunni-islam i albanske moskeer. Likevel
spiller islam en veldig liten rolle i deres daglige liv.
De fleste albanere i Sveits har andre bekymringer
som stjeler deres oppmerksomhet. Alt fra arbeid og
familie, til den utbredte diskrimineringen de møter.
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01. Juni
02. Juni

Dag

Be for dem
Be om at flere arbeidere vil
lytte til kallet om å reise til
sjiamuslimene i Irak, og for at
kristne irakere, som bor i Irak,
kan være modige vitner.
Be for de kristnes frihet, så
de kan få leve i fred i sin
egen nasjon.
Be om at de lokale irakiske
troende fortsetter med å
være et lys i mørket.
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Sjiamuslimer i Irak

D

en tiende dagen i den første måneden,
ifølge den islamske kalenderen, holder
sjiamuslimene en feiring til minne om en av deres
mest ærefulle skikkelsers død, barnebarnet til
profeten Muhammed. Hussein ble drept i en
massakre, sammen med hele stammen sin, i
den irakiske byen Karbala. Hvert år strømmer
sjiamuslimene ut på gatene, der de slår seg selv til
minne om lidelsene folket deres gjennomgikk. Noen
sier at sjiamuslimene sørger konstant, da deres
teologi om lidelse sitter dypt i deres religiøse kultur.
Sjiamuslimer, som sunnimuslimer, ber i en utstrakt
posisjon, men de plasserer pannene sine på en liten
leirplate som kalles turbah. Turbahen består av jord

fra byen Karbala, der Hussein og hans familie ble
drept. I tillegg til at turbahen etterlater seg et merke i
muslimens panne, tjener den som et æressymbol og
er til minne om forfedrenes lidelse.
Over halvparten av Iraks befolkning er sjiamuslimer.
Ettersom den lokale kristne befolkningen fortsetter
med å minke, er det kun en håndfull menigheter
igjen i hele landet. Hvordan kan sjiamuslimer
i Irak få høre om Ham som kan bryte de evige
lidelseslenkene, når de har en så lite kontakt med
kristne? Hvem vil fortelle dem at Kristus har lidt for
dem, og at det finnes håp?
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02. Juni
03. Juni

Dag

Muslimer
i Nepal

S

abir ble født inn i en muslimsk familie i Nepal
og var overgitt til sin tro og sin familie. Han følte
imidlertid at noe manglet i sitt liv. En dag spurte Sabir en
respektert muslimsk lærer om bekreftelse. «Vil denne veien
lede meg til himmelen?» Spurte han. «Hvis Allah vil», var svaret.

Be for dem
Kristne i Nepal er omringet
av potensielle trusler. Be om
at de må ha frimodighet til å
være lys i alle situasjoner.
Be for lover som bringer
fred og gir folket i Nepal
frihet til å følge den tro de
ønsker.
Be om at Guds rike må
vokse i Nepal.

Dette var ikke Sabir tilfreds med. Da han møtte noen kristne studenter
ble han fasinert av deres tro og visshet om frelse. Etter at Sabir fant troen
på Jesus, delte han sin tro med andre. Åtte av hans venner kom til tro og
ble døpt. Det lokale muslimske samfunnet konfronterte snart Sabir. De hold
frem at hans konvertering innebar dødsstraff. De åtte troende ble slått, men
Sabir flyktet til Kathmandu. Der har han fått anledning til å studere Bibelen videre. I
hemmelighet reiser han for å besøke andre troende i fjerntliggende deler av Nepal
hvor han oppfordrer dem til å dele sin tro på «virkeligheten av en levende Gud, Hans
Rike og hans uendelige kjærlighet.»
Muslimer utgjør nesten 4 % av befolkningen i Nepal. Andelen er voksende, delvis
gjennom konvertering fra det hinduistiske flertall til tross for strenge lover mot
enhver form for religiøs proselytisering (forsøk på å få noen til å endre tro)
eller konvertering i Nepal. Det arbeides med å innføre lover som vil begrense
religionsfriheten ytterligere, og man er bekymret for enkeltmenneskers frihet og
risikoen for religiøse minoriteter. Det muslimske samfunnet vil kanskje forsvare
seg med vold, og hinduene er også kjent for å bruke sterke midler for å forsvare
seg. Religiøse lover brukes gjerne som våpen i personlige konflikter.
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03. Juni
04. Juni

Dag

Be for dem
Livet er sentrert rundt
moskeen som fungerer som
samfunnshus. Be om fred
i moskeene slik at de kan
være et senter for samhold
i dette mangfoldige landet.
Be om klokt lederskap
overfor unge mennesker
som kan være tiltrukket av
ekstremisme.
Be for dem som er
rusavhengige og for familiene som er glad i dem.
Be om at bajun-folket vil ha
muligheter til å forstå Jesu
kjærlighet og at de vil motta
hans budskap.
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F

or mange hundre år siden bodde det arabiske
handelsmenn på den øst-afrikanske kysten som
giftet seg med lokale kvinner og introduserte den
islamske troen og levemåtene som nå er kjent for
bajun-folket (en swahili-talende folkegruppe).
Folkeslaget har tradisjonelt vært fiskere, slik mange
er på kysten, men mange er nå også handelsmenn.
Alt fra den sterkt krydrede maten til familiære og
sosiale strukturer har blitt påvirket av den arabiske
kulturen, og det gjør dem til en av de mest hengivne
muslimske folkegruppene i Øst-Afrika.
Det forventes at mennene skal forsørge familiene
sine her, men den lokale økonomien er avhengig av
den uforutsigbare turistindustrien, og de siste års
angrep fra terrorgrupper har hatt en sterk negativ
innvirkning på økonomien. Mange kvinner sper på
familieinntekten med å selge mat, sy for andre eller
drive handel hjemmefra. Det er økende bekymring
rundt den voksende bruken av ulovlige rusmidler
blant unge menn.
Symbolet til det islamske partiet i Kenya
er utbredt i dette området, sammen med
det hvite flagget med en rød halvmåne
og stjerne som representerer kampen
mellom kristendom og islam. Selv om de
er omgitt av en stor kristen befolkning på
alle sider, er bajun-folket ikke komfortable
med å bli assosiert med dem.

Bajun-folket
i Kenya
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04. Juni
05. Juni

Dag

Malayene i Brunei

Be for dem
Be for malayene fra Brunei
som studerer i utlandet,
de har muligheter til å se
ting på nye måter. Kjærlige
kristne venner kan vise dem
en ny vei.
Kanskje er det noen som
lurer på hvordan Gud er,
utenom det som er bestemt
av regjeringen. Be om mirakuløse møter med Gud.
Jesus kaller oss til å
komme til han med byrdene
våre (Matt 11,28). Be for
malayene på Brunei som
strever i det skjulte at de må
kunne finne Ham.

M

alayene i Brunei bor på øya Borneo i
Sørøst-Asia, omgitt av to malayiske
stater og Kinahavet.
Brunei er et lite, tropisk land. Overflod av olje og
en liten befolkning på 250.000 har gjort landet rikt.
Det har vært en muslimsk nasjon i alle fall siden
1400-tallet, da arabiske handelsreisende gjorde islam
kjent. Brunei har vært viktig i spredningen av islam i
Sørøst-Asia. Spania invaderte Brunei på 1400-tallet for
å hindre dem i å omvende folket på Filipinene.

og undervist identisk i samtlige moskeer hver uke.
Ifølge lovene kan muslimske menn bli bøtelagt for
fravær fra fredagsbønnen eller ikke å imøtekomme
andre religiøse krav.
To svært utsmykkede moskeer har fått navnene
sine etter sultanene som bestilte og betalte for
dem. Bygningene reflekterer nasjonen: Rik, men
autoritær, og en befolkning som er tilfreds når de
får nyte fred og velstand og fordelene som følger
med. Men hvilken uro dveler under den rolige ytre
fasaden? Arbeid for den yngre generasjonen, sosialt
tilpasningspress og skjulte familieproblemer er
eksempel på bekymringer som ikke blir erkjent av et
folk som ikke vil snakke negativt om noe.

Islams ritualer og tradisjoner preger
hverdagen for malayene i Brunei.
Kulturen deres har ellers mye til
felles med den større malayiske
befolkningen. De verdsetter
enighet og harmoni og
praktiserer en form for
islam som i stor grad er
kontrollert av regjeringen.
For å hindre avvik fra
tradisjonell lære blir
prekenen sendt ut fra
religionsdepartamentet
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05. Juni
06. Juni

Dag

Be for dem
Dom-folket har mange
fysiske behov –
bedre levekår, helse,
bedre utdanning og
jobbmuligheter.
Be for større innsats i
å hjelpe dom-folket i å
trives på de stedene de
velger å bo.
Kanskje har du lagt merke
til at dette er andre året
dom-folket er tatt med i
bønneguiden? Dette er på
grunn av den entusiastiske innsatsen feltarbeidere som arbeider
blant dem gjør. Be for
disse teamene!
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Domari-folket

F

ørste gang jeg møtte Tara i teltet sitt var hun
bare 12 år gammel. Hun stilte meg spørsmålet;
«Ber du?», noe som tydet på at hun var ei jente som
tok tro på alvor. I begynnelsen merket jeg motstand
hver gang ordet kors ble nevnt, men da hun leste
fortellingen om Jesu’ død og oppstandelse, sa
hun: «Jeg vil bli en Jesu disippel.» Hun har mange
spørsmål, men vi venter i spenning på de første
fruktene av tro etter år med bønn og arbeid.
(en beretning fra en arbeider i Midtøsten)
Tara er en av tre millioner domari (også kjent som
dom-folket) som holder til over hele Midtøsten, som
for eksempel i Irak, Syria, Jordan, Libanon, Israel
og de palestinske områdene. Dom-folket kommer
opprinnelig fra Nord-India, og er kanskje bedre kjent
som «sigøynere». De snakker domari og det lokale
språket der de bor, for eksempel arabisk.

I århundrer har domari-folket blitt sosialt ekskludert,
på grunn av deres dårlig rykte. De forbindes med
tigging og stjeling, noe som gjør at mange ønsker å
skjule identiteten sin. Nomadetilværelsen, kombinert
med fattigdom, gjør det vanskelig for mange å få
en utdannelse. Det er høy arbeidsledighet, selv om
mange av dom-folket er flinke smeder og flinke
musikere. Dårlige levekår fører også til at sykdom
sprer seg lett blant folket. I mange sigøynerkulturer
er symbolet med hjulet velkjent. Det representerer
den nomadiske livsstilen, og for noen er hjulet
fattigdomssirkelen som de er fanget i.
Dom-folket har i stor grad gjort majoritetsreligionen der de bor til sin egen, og mange
har muslimsk bakgrunn. Men ofte er
religionen blandet sammen med tradisjonell tro og overtro. De siste årene
har vi sett hvordan gode gjerninger
gjort med omsorg har åpnet
dører for evangeliet hos denne
unådde folkegruppen.
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06. Juni
07. Juni

Dag

Be for dem
Be om enighet og fred mellom fulbe og lokale bønder
om deling av ressursene.
Be om muligheter for fulbes
unge til å få en trygg og
meningsfull fremtid.
Be for de kristne i Ghana, at
de kan være en velsignelse
for fulbe-foket, og vise dem
Kristi kjærlighet.

D

et muslimske folket som kaller seg fulbe, i
Ghana, er mest kjent som fulani. De anslås å
være om lag 300.000, men det er usikkert siden de er
mange nomadiske stammer som flytter jevnlig rundt
med sine flokker av storfe. Dyrene gir folket både
melk som er deres viktigste matkilde og møkk som er
deres brensel.

Fulbe-folket
i Ghana

Begrepet pulaaku er en viktig del av fulanienes
verdensbilde. Pulaaku omtales som «Fulanienes rette
takt og tone», og innebærer regler for hva som er god
fulanikultur. En god fulani regnes for å være tålmodig,
vis, beskjeden, respektfull og reservert.
Ekteskaps- og navne-seremonier er de mest
verdsatte skikkene i disse samfunnene. Barn er ofte
forlovet godt før de når alderen for ekteskap. Nyfødte
babyer holdes isolert i et rom de syv første dagene,
før de får navn på den åttende dagen. Det er også
dagen for omskjærelse.
En av de mange utfordringene som fulbe-folket i
Ghana står overfor er den mangeårige konflikten
med lokale bønder. Jord- og vannfeider fører til
ødeleggelse av eiendom og tap av liv. Mange av dem
lever i fattigdom og arbeider som gjetere for lokale
storfeeiere. De håper på en bedre fremtid for sine
barn slik at de ikke fortsetter å leve i slik fattigdom.
Mange fulbe-barn går ikke på skolen og noen er
underernærte. De har liten sjanse til å bli noe annet
enn gjetere.
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24

07. Juni
08. Juni

Dag

Be for dem
1 Timoteus 2,4-6 beskriver
Kristus som vår mellommann med Gud. Be for
kinesiske muslimer å kjenne
Jesus Kristus i den rollen.
Be om en åpenbaring av
Kristi kjærlighet for de
kinesiske muslimer som
kommer til Gong Bei.
Be om at de kristne i Kina
må være et dristig og kjærlig
vitnesbyrd om Kristus som
de følger.

Kinesiske muslimer

I

lengter etter noen som kan stå i gapet

det nordvestlige hjørnet av Kina bor et muslimsk
folk med en fargerik tradisjon. Kinesiske sufimuslimer, en liten minoritet av islamske mystikere,
har etterlatt seg en rekke arkitektoniske landemerker.
Denne type bygning kalles gongbei av kinesiske
muslimer som hui, dongxiang og bao’an, mens i
Xinjiang er det kjent som maza. Dette er et arabisk
sufi-begrep som refererer til et minnesmerke for
sufi-hellige.
Den opprinnelige betydningen av gongbei
er en kuppelbygning eller en rund, buet
paviljong. For lenge siden i Xinjiang, når en
sufi-leder døde, bygget hans etterfølgere og
troende en gongbei-helligdom på gravplassen.
Muslimer anser en slik helligdom for å være
et sted hvor de levende oppnår kontakt med de
døde. Det fungerer også som et samfunnshus.
I spesielle høytider samles masse muslimer
ved sin gongbei. De leser hellige tekster, ærer de
døde og opphøyer lederen sammen. De siterer
vers fra Koranen og ber til de døde. De tror
selv at deres avdøde religiøse leder kan være
mellommann mellom dem og Gud og
være deres talsmann.
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08. Juni
09. Juni

Dag

Be for dem
Be for religionsfrihet i
Eritrea, og for at innbyggerne
og myndighetene kan jobbe
sammen for rettferdighet
for alle.
Be om at eritreiske fanger
skal få en human og barmhjertig behandling.
Be for de kristne i Midtøsten
at de skal bli minnet på
deres ansvar for å besøke
de som sitter i fengsel og gi
dem trøst.

Eritreiske fanger

D

et finnes et universelt symbol som er kjent
på alle språk og alle steder: Coca-Cola!
Mange steder i Midtøsten blir flasker av disse kjente
symbolene for forfriskning delt ut til fanger som en
mager trøst fra kristne arbeidere som ønsker at de
skal vite at de ikke er glemt i fengselet.
Mange av fangene i dette området er arrestert
for brudd på innvandringslover. De kommer blant
annet fra Sudan, Etiopia og Eritrea der de flyktet
fra hjemlandet i håp om å finne noe bedre. Eritrea
er en liten nasjon på Afrikas horn med omtrent 5,5
millioner innbyggere med nesten like mange kristne

og muslimer. Myndighetene i dette lille landet er
godt kjent for brudd på menneskerettigheter. Det
er mange som har flyktet fra brutale forhold i sitt
hjemland for så å ende opp i fengsel andre steder
uten gyldige papirer.
Et eksempel er «Omer», en eritreisk muslim
som flyktet fra militærtjeneste og grusomheter i
hjemlandet Eritrea. Han dro først til Etiopia, videre
til Sudan og til slutt kom han til Egypt, hvor han ble
pågrepet uten pass eller visum. Da han var i Etiopia,
ble han skutt på høyre side av kroppen, noe som
gjorde ham så forkrøplet at han har utfordringer med
å gå på do.
Mange migrasjonsfanger som Omer lider i fengsel i
årevis uten dom eller ressurser til å få hjelp i saken sin.
Når du ser det berømte Coca Cola symbolet i din
hverdag, gjør det til en påminnelse om det som står i
bibelen: «Husk på dem som sitter i fengsel, som om
dere var lenket sammen med dem» (Hebr 13,3) og be
for dem.
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26

09. Juni
10. Juni

Dag

N

Berbernes fibula-smykker

år man drar gjennom det sydlige Marokko er det
vanskelig å unngå dette symbolet. Berbererenes
fibula er en gammel brosje som brukes på mange måter i det
daglige livet. Berber-folket er de innfødte innbyggerne i NordAfrika, spredt fra Egypt i øst til Marokko i vest. Tashlhit-talende
berbere sør i Marokko er en av tre berber-folkegrupper i landet.
Be for dem
Be om at berber-folket sør
i Marokko må bli kjent med
Jesus, den Salvede på en
relevant, livsforvandlende
måte – kanskje med pekere
til deres egen sammenheng
og kultur!
Be om at de få som kjenner
og følger Jesus allerede
må bli styrket i deres tro
og bli forløst til å velsigne
deres folk.
Be om at flere arbeidere for
evangeliet skal komme og
studere berber-språket og
kulturen slik at flere kan høre
og erfare De gode nyhetene.
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I dag kan du også se dette symbolet på inngangsdører, smykker,
tepper og keramikk. For noen er det bare håndlaget kunst, et minne
om deres historiske berberrøtter som går helt tilbake til førislamske
tider. De som har kommet til tro på Jesus ser korsets tegn skjult i
deres fibula-smykker. For dem er det en daglig påminnelse om at det er håp
og frelse tilgjengelig for deres folk.
Mer enn 6 millioner muslimske berbere bor i Sør-Marokko. Det er et
vakkert land som tiltrekker seg mer enn 10 millioner turister
hvert år. Dessverre blir de fleste turistene sett på som
representanter for kristendommen. De fornærmer mange
av lokalbefolkningen ved deres bekledning og atferd slik
at folk ikke blir tiltrukket av denne utenlandske troen i det
hele tatt.
Berberene er stolte av sin historiskearv og identifiserer
sterkt med symboler som deres fibula. Imidlertid er det
veldig få Jesus-vitner som kan peke på dens dypere
betydning. Kan dette være en måte å dele evangeliet?

sør i Marokko
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P

10. Juni
11. Juni

Dag

Kraftnatten
Be for dem
I løpet av Laylat al Qadr er
muslimene fokuserte på å
søke Gud. Be om at Gud på
mirakuløst vis vil åpenbare
seg selv for dem i drømmer
og syner.
Mange muslimer ber om
tilgiveles for sine synder
denne natten. Be om at de
får en åpenbaring av Jesus,
Guds lam som bærer verdens synder (Joh 1,29).
Be om at denne Skjebne
natten må gi muligheter
for kristne arbeidere i den
muslimske verden til å
dele evangeliet.

å «Laylat al Qadr» eller Kraftnatten feires
åpenbaringen av Koranens første vers til den
islamske profeten Muhammed. Det anses som en
en helt spesiell hendelse. Bønner som bes og gode
gjerninger som gjøres denne natten tillegges større
verdi enn alle bønner og gode gjerninger gjennom
tusen måneder ellers.
Denne natten er også kjent som «Skjebnenatten»,
en natt hvor mange tror at deres skjebne for de
neste årene avgjøres. Derfor er det spesielt viktig for
muslimer å be om tilgivelse og velsignelse denne
natten. Mange ber gjennom hele natten. Noen blir til
og med i moskeen de siste ti dagene av Ramadan for
ikke å gå glipp av denne tiden.
Det er ulike oppfatninger om hvilken dato Laylat
al-Qadr faller på, men generelt er det vanlig å tro
at den er i løpet av de ti siste nettene i Ramadan,
og at oddetallsnetter er mest sannsynlig. I følge
mange lærde muslimer er natten før den 27. dagen i
Ramadan den mest sannsynlige.
Mange tror også at englene er i aksjon hele denne
natten, frem og tilbake mellom himmel og jord, der
de bringer fred og velsignelse til alle troende som er
i bønn.
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11. Juni
12. Juni

Dag

Be for dem
Be for godt disippelskap og
utviklingen av nye former for
tilbedelse og lovprisning som
fungerer i sylhetti-kulturen.
Be om trykking og distribusjon av Guds ord og at det
må komme til uttrykk som
Det levende ord. (1 Peter
1,22-23).
Be om at sylhetti-troende
skal støtte hverandre og
utvikle sjenerøsitet i deres
menigheter. Må dette
være et vitnesbyrd
for resten av
samfunnet.

34

D

Sylhetti-folket
en Jesus-bevegelse er allerede i gang.

e fleste av de 11 millioner sylhetti bor i det
nordøstlige Bangladesh, i Sylhet-distriktet.
Noen finnes rett over grensen i India, og mange har
flyttet til arabiske eller vestlige land.
I år 2000 var det bare en eller to etterfølgere av Jesus
blant sylhetti-folkets 11 millioner muslimer. Men
innen 2017 hadde antallet vokst til mer enn tusen.
Dette er en dokumentert Jesus-bevegelse i et sterkt
muslimsk samfunn.

Stadig flere sylhetti følger nå Jesus, men det har
vært vanskelig å bringe dem sammen i fellesskap.
Det finnes noen få tradisjonelle kristne kirker i
Sylhet, men de består for det meste av tidligere
hinduer, og deres kulturelle bakgrunn er svært
forskjellig fra de troende med muslimsk bakgrunn.
Disse menighetene praktiserer vestlige former for
tilbedelse og bruker religiøst vokabular som har
en hinduistisk innflytelse, noe som fremmedgjør
troende med muslimsk bakgrunn.
Det nye testamentet på sylhetti ble ferdig oversatt
i 2016 - en viktig milepæl! Men enda viktigere enn
det pågående oversettelsesarbeidet er at Guds Ord
kommer i sylhetti-folkets hender og hjerter.
Middelklassen vokser blant sylhettiene, men mange
av dem er fortsatt svært fattige. Enhver kontakt med
utlandet blir sett på som en potensiell inntekskilde.
Generelt er det mye misunnelse og mistenksomhet
i kulturen. Dette hindrer gode relasjoner. Her kan
Den hellige ånd skape en annen holdning slik at
folk vil være sjenerøse, selv når de er fattige.
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12. Juni
13. Juni

Dag

Hellig brød
J

Be for dem

Takk Gud for muslimer som
oppdager Jesus Kristus,
Livets Brød.
Be om at flere muslimer ville
hungre for den eneste som
gir evig liv.
Be Herren om å gi visdom og
innsikt til feltarbeidere når
de deler hvordan Jesus alene
virkelig tilfredsstiller.
Tilpasset fra en artikkel som
opprinnelig ble publisert av
Frontiers USA.

«

eg blir aldri helt mett, dersom jeg ikke har
spist brød,» fortalte en muslim til Jessica,
som jobber for Frontiers.

irritert, da dette kan få baraka [velsignelse] å dra fra
huset.» (Forfatter Hamed Ammar i boka Growing Up
in an Egyptian Village)

Brød er en viktig del av livet i det muslimske
samfunnet hvor Jessica bor. Naboene hennes
henger poser med gammelt brød forsiktig på
søppeldunkene. De kaster aldri brød. Selv tørt eller
mugget brød er det en synd å kaste.

Jessica har sett hvordan de små posene med gammelt
brød blir stadig hentet av fattige sultne mennesker.

«Brød fyller ikke bare, men har også en aura av
hellighet, som antas å være essensen av livet. Det
arabiske ordet for brød er aish som bokstavelig talt
betyr livet. Det er helt respektløst å legge brød på
bakken. Til og med smuler som faller ned må plukkes
opp av frykt for at det blir tråkket på.
Barn skal også kysse brød hvis det faller fra hendene
på bakken, og hvis de finner det liggende i gata må
de legge det i en sprekk i veggen. De blir straffet hvis
de kaster brød fra sine hender når de er sint eller

Men muslimer trenger mer enn bare fysisk «aish».
Nylig ba en av Jessicas muslimske venner om hjelp
for å lære mer om Jesus. Hun er sulten på brødet
som gir evig liv.
«Å forstå deres hellige syn på brød gjør meg enda
mer begeistret for å fortelle vennene mine om
Kristus, det sanne Livets brød» (Joh 6,48-51) sier
Jessica. «Måtte deres sult bli stillet av det levende
brød som kommer ned fra himmelen!»
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30

13. Juni
14. Juni

Dag

Be for dem
Be om at de felles lengslene
som kristne og muslimer
har, kan være en døråpner
for evangeliet.
Be om kreativ åpenbaring av
hvordan symboler kan være
døråpnere for Jesu kjærlighet.
Be om at vårt forhold til
muslimer skal preges av
Kristi kjærlighet, både i
hjertet og handling.

Kraften i symboler

S

om nevnt i starten av denne bønneguiden har
symboler ofte en dypere verdi og betydning,
gjerne med utgangspunkt i menneskenes lengsler.
Disse lengslene kommer til uttrykk hos ethvert
menneske, skapt i Guds bilde, men merket av synden.
Både kristne og muslimer, såvel som andre troende
og ikke troende, deler evnen til å reflektere omkring
de samme lengslene.
Religiøse, eller kulturelle symboler er som dører til dypere
verdier og meningsinnhold. Dersom vi forstår kraften i
bruken av symbolene kan det hjelpe oss å finne
den rette nøkkelen til en låst dør. Idet dører
åpnes, kan gamle symboler brukes til å
uttrykke nye sannheter, eller nye
symboler opprettes for å uttrykke
dypere mening og verdier.
Når vi oppdager våre felles
lengsler, er vi mer villige til å
engasjere oss med noen fra en
annen tro. Hva er det vi lengter
etter sammen?
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1. TRYGGHET og FRED. Er det noen
mennesker, kristne eller muslimer, som ikke
lengter etter fred og trygghet for seg selv og dem
de elsker? Det er en grunnleggende del av å være
menneske, men ironisk nok kan kampen for fred
føre til krig.
2. Håp for fremtiden. Hver kultur eller tro har
symboler for håp, enten det er monumenter eller
skyskrapere, moskeer eller kirker. Når en kultur
eller tro ødelegger symbolene for håp, kan dypere
betydninger og verdier også gå tapt. En håpløs
fremtid krever at vi gjenoppdager eller skaper nye
symboler for håp.
3. Et Rett forhold til Gud. Viktigheten av
bønn er en sterk verdi i begge trosretninger. Det
representeres i et mangfold av symboler. Hvordan
kommuniserer kristne respekt for de lengsler som
muslimer har ovenfor Gud? Bygger vår bønn og bruk
av symboler broer i stedet for avstand?

Eid al-Fitr

Be for muslimer i det de markerer
slutten av ramadan

M
Videre engasjement
Se på anbefalte bøker og
kurs som kan inspirere
deg til å be og tjene på
30dagersbonn.no/ressurser.

uslimer rundt om i verden vil feire tre-dagers
Eid al-Fitr-markering denne helgen. Selv
om den nøyaktige startdatoen avhenger av månens
tilsynekomst, vil eid sannsynligvis begynne torsdag
14. juni.

Hvis du har en muslimsk venn, nabo eller
medarbeider, sørg for å gi dem en varm hilsen «Eid
Mubarak» (Salig Eid) og spør dem hvordan de feirer.
Eller gi dem en kort visitt i deres hjem, et felles
uttrykk for vennskap og feiring i denne sesongen.

I løpet av de neste dagene vil muslimer feire slutten
av Ramadan ved å delta på bønner ved en lokal
moske eller et annet møtested og bryte fasten med
denne spesielle festen. De fleste vil vanligvis kle seg i
sine beste nye klær når de besøker venner og familie
og ønsker dem en lykkelig eid.

Til slutt; husk at dine bønner er avgjørende for
forvandling av liv. Ikke bare i løpet av denne
måneden, men gjennom hele året.
Takk for at du er med å be!

I mange land har muslimer en tradisjon for å gi
penger og mat til de fattige i denne høytiden. Mange
gir også gaver, godteri eller penger til barna. Derfor
er denne høytiden noen ganger kjent som Den søte
eid. Det er en gledesfylt høytid som kan minne om
vår julefeiring.
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Du Får Libya
av Greg Livingstone, Proklamedia (salg 99,-)
Historien om en usannsynlig misjonær
som ble en pioner i muslimmisjon. «Greg
er utfordrende, innsiktsfull, energisk,
humoristisk, ustoppelig. Slik har jeg kjent
ham gjennom over 20 år, og slik er boken
om hans liv.»
- Jon Petter Feidal, Frontiers Norden.

Mahabba betyr «kjærlighet» på arabisk. Vår
hensikt er å bygge et nettverk av bønne
grupper på tvers av lokale menigheter, og
å motivere vanlige kristne til å elske sine
muslimske naboer i ord og handling.
Ta kontakt om du ønsker å starte en
gruppe eller bli med i en gruppe.
mahabbanorge@gmail.com
www.mahabbanetwork.com

Å ELSKE MUSLIMER ER IKKE
BARE FOR SPESIALISTER
Hvordan kan vi formidle
evangeliet på en forståelig
måte for våre naboer? Dette
er et veldig aktuelt spørsmål å
stille seg for norske menigheter
og organisasjoner.
Al Massira, som betyr ‘reisen’ på arabisk,
er et verktøy som er utviklet i Midtøsten og
består av 13 filmer, hver på ca. 40 minutter.
Videoene er tilgjengelig på mange språk, nå
på norsk.
Finn ut mer på www.almassira.org
Der finner du en kort promo-video, som gir
en liten smakebit av filmene i Al Massira.

Tro mellom venner
studiehefte og kurs
Seks samlinger om å leve ut troen i
vennskap med muslimer.
• få innsikt i islams historie,
kultur og teologi
• overvinn fremmedfrykt og
andre barrierer
• bygg varige vennskap
med muslimer
«Et Tro mellom venner kurs er
utmerket for å gi kunnskap om islam
og muslimsk kultur, redusere frykt
og motivere til å bygge vennskap
med muslimer der vi lever ut troen
på Kristus i holdninger, handlinger og
ord. Kurspakken er en stor ressurs for
vanlige kristne.»
Øyvind Aasland, generalsekretær NLM

Utrolige hendelser
av Jerry Trousdale, Proklamedia
Les de utrolige, sanne historiene – både
morsomme og alvorlige – om hvordan
muslimske ledere og hele lokalsamfunn tar
imot Jesus. Dette glimtet inn i hva Herren
gjør for å spre evangeliet i dag, kaster lys
over bibelske nøkkelprinsipper som hjelper
kristne med å dele evangeliet der de bor.
Konvertittene
av Stig Magne Heitmann, Lunde Forlag
Det pågår mange kristne vekkelser i
muslimske land, slik som Iran. Mange nye
troende har nå funnet veien til Norge og
Europa, og noen av dem møter du i denne
boken. I historiene snakker «konvertittene»
ærlig om sine opplevelser.
SØKTE ALLAH, FANT JESUS
av Nabeel Qureshi, Lunde Forlag
Boken gir et grundig og viktig innblikk i
den dype konflikten som oppstår når islam
møter kristendom i en troende muslims
hjerte. Følvelsene og de intellektuelle
refleksjonene forfatteren beskriver, vil
utfordre kristne så vel som muslimer.

Bønneguiden finnes på over 30 språk.
Finn ut mer på www.pray30days.org

www.30dagersbonn.no

@30dagersbonn
40

30 dagers bønn er en internasjonal
felleskristen bønneaksjon. Siden
1993 har vi bedt for muslimer med
tro, håp og kjærlighet.

