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Velkommen til 2019-utgaven av
30 dagers bønn for verdens muslimer

D

eltakelsen i 30 dagers bønn for verdens muslimer har vokst i løpet av de
siste årene. Ettersom flere titalls nye språkgrupper og troende over
hele verden er med i bønneaksjonen, har vi lagt vekt på at innholdet
skal avspeile vårt verdensvide fellesskap.
I år har det vært oppmuntrende å motta bidrag fra hele det afrikanske
kontinent, fra fjerntliggende steder i Kina, fra små byer i Nord-Amerika og
fra øyer nær ekvator. Den muslimske verden inkluderer et stort mangfold,
og vi forsøker å vise deg som leser noe av dette mangfoldet i denne guiden.
Målet er at dine bønner kan spenne vidt og bredt, basert på god innsikt i
menneskers liv. Du er knyttet til mangfoldet av hva Gud gjør blant mange
ulike folkeslag.
Vårt team blir alltid imponert over de ulike måtene våre bidragsytere deler
hva som er viktig for folkegruppene de bor blant. Vi håper at deres historier
og de nydelige inntrykkene de deler vil inspirere deg til å be med innsikt og
oppriktighet for muslimer over hele jorden.

Foto © Rose Kenzi

Takk for at du ber!
Redaksjonen for 30 dagers bønn for verdens muslimer.
Kom gjerne med dine tilbakemeldinger. Kontakt oss gjennom vår nettside
www.30dagersbonn.no eller på sosiale media her:
facebook.com/30dagersbonn

instagram.com/30dagersbonn
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Gjestfrihet i den
muslimske verden

G
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«Men det sier jeg: Den som sår
sparsomt, skal høste sparsomt, og den
som sår med velsignelse, skal høste
med velsignelse.»
(2 Korinterbrev 9,6)
Foto © Rose Kenzi

jestfrihet er viktig, ja nesten en sentral del
av islamsk kultur. Det å tilby vennlighet og
generøsitet til gjester betraktes som en plikt til
Gud. Derfor tenker mange muslimer at det å hedre og
ønske gjester velkommen er ensbetydende med å ønske
Gud velkommen.
Gjestfrihet uttrykkes på ulike måter i ulike kulturer,
men over hele den muslimske verden praktiseres
gjestfrihet med stor generøsitet og selvoppofrelse.
Uansett hvor lite en måtte eie er det en æressak å dele
med ens gjester.
Vi inviterte våre bidragsytere til å fortelle oss hva
gjestfrihet innebærer i de muslimske folkegruppene de
lever blant. Mat spiller naturligvis en avgjørende rolle,
og vi advarer allerede deg som leser om at noen av disse
historiene kan komme til å gjøre deg sulten! Selv i løpet
av fastemåneden Ramadan, når fasting er i fokus, er de
festmåltidene som finner sted etter solnedgang hver dag
overdådige og delt med mange.
Gjestfrihet bringer folk sammen. Den inviterer oss
til å samtale med hverandre og vokse i åndelig forståelse
både som enkeltmennesker og i fellesskap med hverandre.
Vi håper du vil nyte disse beskrivelsene av gjestfrihet i
ulike muslimske kulturer og bli inspirert til å be på en
måte som gjenspeiler deres generøse gjestfrihet.

Spørsmål og svar om
30-dagers bønn for verdens muslimer
Hvordan begynte bønneaksjonen?
En gruppe misjonsledere var samlet i Midtøsten. Mens de ba ble de
overbevist om viktigheten av å be mer bevisst for verdens muslimer og å finne
praktiske uttrykk for Guds kjærlighet til dem. Denne bønneaksjonen for
verdens muslimer kom som en respons til denne overbevisning.

Hvordan velges folkegruppene i bønneguiden?
Vi forsøker å representere et bredt utvalg og baserer oss på innsendte
artikler. Hvert år sender vi ut en skriveveiledning til alle som vil være med å
mobilisere til bønn innenfor årets tema. Kontakt oss om du ønsker å bidra til
neste års bønneguide.
Hvordan skal vi be?
Bruk bønnepunktene som utgangspunkt for dine bønner. Noen av dem
har bibelord som kan gi ekstra inspirasjon. La Den hellige ånd
utfordre og lede deg i lys av artiklene. Prøv å lev deg inn
i utfordringene til menneskene du leser om. Som Kristi
etterfølgere er det vårt kall å elske slik han gjør, med et
ønske om å dele hans gode nyheter med dem.

La Den
hellige ånd
utfordre
og lede
deg i lys av
artiklene
Foto © Katelyn H

Hvem skriver artiklene og gir ut bønneguiden?
Teamet som produserer bønneguiden er en sammensatt gruppe mennesker
fra hele verden, med tilknytning til forskjellige kristne kirker og
organisasjoner. Mange av dem har bodd blant, jobbet sammen med og elsket
muslimer i mange år. Noen bidrar med artikler, andre gjør frivillig innsats
med oversettelse, produksjon eller distribusjon av bønneguiden. Flere av
artiklene i år er kommet fra norske bidragsytere.
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Hvem vi ber for
DAG		
1		
2		
3
4		
5
6		
7
8		
9		
10		

FOLKEGRUPPE

LAND / REGION

Fulani
Egyptere
flere
Bosniaker
Rohingya
Kazakere
Maledivere
Emiratarabere
Tyrkere
Afar

Vest-Afrika
Egypt
Mali
Bosnia
Malaysia
Kazakhstan
Maledivene
Emiratene
Tyrkia
Djibouti

DAG		

FOLKEGRUPPE

LAND / REGION

DAG		

11		
Hui
Kina
12
Masalit
Sudan
13
«Patoulier»
Sentral-Asia
14
Bengalere
Sør-Asia
15
Innvandrere i Chicago
USA
16		
Kaka’i
Iran/Irak
17
Marokkanere
Marokko
18
Saho
Eritrea
19
Somaliere
Somalia
20
Uighur
Kina

21
22		
23
24
25		
27		
28		
29
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15

Tanzania
Pakistan
Levanten
USA
Turkmenistan
Jordan
Jemen
Europa

13

9

24
17

25
27

2

16

23

1

22
14

12
18

11

20

8
28
10

21

6

LAND / REGION

6

29

3

FOLKEGRUPPE
Swahili i Zanzibar
Kohitstan
Bedouiner
flere
Turkmenere
Arabere
Hadhramier
innvandrere

19
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DAG 1 - 6. MAI

Fulaniene i Sahel

AFRIKAS
SAHEL-REGION

G

årdagens oppvask ligger i en haug utenfor
døra til Issatas jordhytte. Det er soloppgang
og sanden glitrer i dagslyset. Gjestene
som dukket opp for tre måneder siden sover
fortsatt i teltet midt på plassen. De sovnet etter
forfriskninger i form av avkjølt hibiscussaft,
couscous av hirse og fiskeblad-stuing. Issata reiser
seg, vasker ansiktet, hendene og føttene og bøyer
seg i bønn.
Issata er en fulanidame. Fulaniene er verdens
største nomadefolk og Afrikas største unådde
folkegruppe. Befolkningen på 35 millioner vandrer
fra øst til vest i Afrika på tvers av Sahel-regionen.
Issata, som fulanidamer flest, lever 9 - 10 måneder
i året uten sin mann. Mennene reiser bort som
gjetere eller handelsmenn, mens kvinnene blir
igjen i deres små landsbyer og venter på at de
skal komme hjem.
Det som er fokuset i Issatas liv er
koddirgal – gjestfrihet – som er den viktigste
verdi i fulanienes kultur. Hun spør aldri en
gjest hvor lenger han skal bli, heller ikke om
bidrag til husarbeidet eller matutgiftene. Hun
er raus i sin tjeneste fram til gjestene drar,
enten det handler om timer eller år. Slik
bare er fulaniene, og Issata er
et nydelig eksempel på denne
grenseløse velkomsten.

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om Guds beskyttelse,
forsørgelse og fred for
fulanikvinner som står
alene tilbake i landsbyene
sine. Måtte de ligne enken
fra Sarepta, som prioriterte
Gud ved å tjene profeten
Elia (1 Kong 17,7-15).

Fulaniene er
verdens største
nomadefolk

➋➋ Be at evangeliet må
reise sammen med de
35 millioner fulanier som
forflytter seg på kryss og
tvers av Afrika.
➌➌ Be at fulaniene, når de
praktiserer gjestfrihet, må
oppleve et møte med Ham
som sa «Se, jeg står for
døren og banker. Om noen
hører min røst og åpner
døren, vil jeg gå inn til ham
og holde måltid, jeg med
ham og han med meg.» (Åp
3,20).
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DAG 2 - 7. MAI

Egypt – Gjestfrihetens tradisjoner i forandring
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊1 Joh 3,1 sier at Gud har

øst ut sin kjærlighet over
oss. Be om at egyptere
må kunne oppleve denne
overdådige kjærligheten.

➋➋Relasjonene mellom
kristne og muslimer i Egypt
kan være anspent. Be om
at gjestfriheten som begge
praktiserer kan bryte ned
barrierer og føre til ekte
vennskap og anledninger til
å vitne.
➌➌Be om at den yngre
generasjonen kan påvirke
nasjonen innenfor andre
viktige områder, som for
eksempel religiøs frihet.
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G

avmildhet er nøkkelen i egyptisk gjestfrihet.
Det sies at man skal lage dobbelt så mye som
gjestene kommer til å spise slik at det er mye
igjen og ingen kan trekke i tvil din gavmildhet.
Verten oppmuntrer gjestene til å spise mer
og føler seg beæret når de lyder ham. Denne
forventning til overdådig gavmildhet kan gjøre
gjestfrihet til en byrde. Fordi det er forbundet med
skam å invitere noen hjem uten å by på overdådig
bevertning, lar mange heller være å invitere noen.
Under Ramadan er kravene enda større fordi
familiens forventninger er så høge og fordi man
tenker at Gud kommer til å belønne gavmildhet
mer under Ramadan.
Den belastede økonomien, som påvirker alle
samfunnsklasser, fører til at familier i stigende

grad er opptatt av utdanning, arbeidsmarked
og inntekt. Dette kan påvirke samhold og
gjestfrihet. Den yngre generasjonen, som utgjør
61 % av befolkningen, betrakter gjestfrihetens
«lover» som en byrde. De beveger seg bort fra
urealistiske forventninger. Inspirert av andre
kulturer har de kommet fram til at det er
akseptabelt å invitere noen til kaffe uten å stelle i
stand et overdådig måltid.

Foto © RosebKenzi

EGYPT

En kopp te i Mali

M

ali er et land uten kystlinje i Vest-Afrika.
Det bor 18 millioner innbyggere i landet,
og 90 % av dem er muslimer. Mali pleide
å være et fredfullt land, men siden 2012 har det
vært uroligheter og konflikter nord i landet,
forårsaket av militante islamistiske grupper. Vold
og ustabilitet i regjeringen har ført til økt fattigdom
og etniske skiller.
Men, alle stammene i Mali deler et ordtak:
«Den fremmede er verd mer enn deg!». Hvis du
kommer som en fremmed til en landsby, vil du
finne en familie å bo hos, mat og vann. Til og
med de som ikke har særlig mye vil dele maten
sin med en reisende. En utlending vil til og med
få et lokalt familienavn. På den måten har de fått
en plass i samfunnet, og blir behandlet som en
som tilhører den etniske gruppen eller kasten som
familienavnet tilhører.
Det som virkelig binder Mali sammen, er det
lille glasset med te som deles flere ganger om
dagen. Hver ettermiddag ser du mennene samle
seg rundt tekannen i gatene, på gatehjørnene,
foran et hjem, eller utenfor den lokale butikken.
Å lage god te er en langsom prosess, og mens
man venter, kan man snakke om familie, politikk,
religion eller fotball!

Foto © Gjermund Lygre

DAG 3 - 8. MAI

MALI
INSPIRASJON TIL BØNN:

Hver
ettermiddag
ser du mennene
samle seg rundt
tekannen

➊➊Nasjoner ødelegges
av korrupsjon, vold,
fordommer og
ekstremisme; men de blir
bygd opp av ærlighet, fred,
enhet og medfølelse. Be
velsignelsen i Salme 67,1-8
over Mali.
➋➋Be om at mange flere
i Mali skal bli innlemmet i
Jesu familie. Se Ef 2,18-20.
➌➌Be for de som jobber
med å spre evangeliet i Mali,
og for at flere troende i de
lokale menighetene skal
være et lys for nasjonen.
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DAG 4 - 9. MAI
BOSNIAHERCEGOVINA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Sann forsoning er
nødvendig for å bringe
folket i BiH sammen igjen.
Be om at Guds kirke vil lede
vei i denne forsoningen (Se
1 Kor 12,12-14)
➋➋Be om at bosniaker må
være interessert i å vite
mer om Jesus og at lokale
troende og misjonærer får
mulighet til å disippelgjøre
over kaffe.
➌➌Be om at Guds
kjærelighet og tilgivelse
kan overvinne bitterheten,
mistenkeliggjøringen,
fordommene og uviljen
til å tilgi som fortsatt
preger landet over
20 år etter krigen.
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Kaffe i Bosnia-Hercegovina

K

affe i Bosnia-Hercegovina (BiH) er ikke bare
en nødvendig start på dagen. Nei, kafa i BiH
er ikke noe man gjør på slump, det er nesten
som et rituale.
Dag eller natt langs gatene i BiH finner man
kafeer fulle av folk som snakker stille over små
kopper tykk og sterk tradisjonell bosnisk kaffe.
Det er få ting som skjer i BiH uten kaffe, være seg
et forretningsmøte, en tur opp ett av Olympusfjellene, flyttedag, ekstremsport som rafting
ned et elveløp, en bursdagsfeiring eller bare en
sommerkveld med venner og naboer.

Kaffe binder folk sammen i en delt nasjon.
Borgerkrigen på 1990-tallet ble splittende for
de tre største folkegruppene i Bosnia: bosniaker
(hovedsaklig muslimer), kroatere (hovedsaklig
katolikker) og serbere (hovedsaklig ortodokse).
Segregeringen har brakt til live dyptliggende
nasjonalisme og gjort det vanskeligere for
bosniakere å høre og ta imot «de gode nyhetene».
Det finnes allikevel noen få som har begynt å følge
Jesus og disse troende har startet å disippelgjøre
andre. På kafeer og i hjemmene, over kaffe, leser
bosniakere Bibelen og oppdager håpet og friheten
Jesus gir.

Kaffe binder
folk sammen i
en delt nasjon.

DAG 5 - 10. MAI

Rohingya-flyktninger i Malaysia

S

abekunahar inviterer oss inn. Hun ruller ut
en fargerik matte som vi kan sitte på. Hennes
velkomst er varm, vennlig og oppriktig
til tross for at vi forstyrrer hennes travle morgen
der hun driver med husarbeid, småbarns-stell og
matlaging. Hun er flyktning i Malaysia, og må
bruke et fremmed språk, malayisk, når hun tar oss
i mot. Men hennes velkomst er varm, som alltid,
uansett om gjestene kommer uventet.
Rohingyaenes kultur verdsetter mennesker og
fellesskap så høyt at, tross dårlig råd, bruker de sårt
opptjente penger for å hedre gjester. Sabekunahar
går rett til kjøkkenet for å se hva hun kan lage;
noen blir sendt for å kjøpe drikke til de besøkende.
Sabekunahar er en fantastisk kokk, og vi nyter et
festmåltid med karrigryte, ris og fersk frukt som
blir satt foran oss. Tallerknene våre fylles
med mer mat, fulgt av ordene «spis,
spis.» Sabekunahar fryder seg over at vi
setter pris på maten hennes.
Denne glade scenen skjuler
noen mørke sannheter
som Sabekunahar bærer
i stillhet. Den farefulle
reisen hennes til Malaysia, i
menneskehandleres hender,
snakkes sjelden om. Det
er vanskelig å beskrive de
følelsesmessige og fysiske

sårene som fortsatt er der fra en slik reise. Vi
snakker heller ikke om isolasjonen. Sabekunahars
foreldre lever i en flyktningeleir i Bangladesh, og
treffer kun barnebarna via mobiltelefon. Det er
det nærmeste Sabekunahar kommer å treffe sine
foreldre og søsken.
Det anslås at 150.000 rohingyaer bor i
Malaysia hvor de selv ikke mottar denne varme
velkomsten de så generøst gir sine gjester. De
har ingen rettigheter og mottar ingen velferd.
Det er ulovlig for dem å arbeide, og de
risikerer å bli arrestert hver gang de
forlater hjemmet.

MALAYSIA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be Jes 61,1-3 over de
mange rohingyaene som
møter forfølgelse mens de
lever som flyktninger.
➋➋Be høstens Herre sende
arbeidere til rohingyaene.
➌➌Be om at lidelsen og
urettferdigheten det
rohingyanske folket
opplever skal vendes til noe
godt, slik som i 1 Mos 50,20
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DAG 6 - 11. MAI
KASAKHSTAN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Hent inspirasjon fra Rom
12,12-14 og be for kasakhiske
kristne som viser Guds
kjærlighet og deler deres tro
gjennom gjestfrihet.
➋➋Be for kristne arbeidere
som disippelgjør kasakhere,
at de må få se vekst og et
tydelig vitnesbyrd blant de
kasakhiske kristne.
➌➌Be for kristne kasakhere
spredt i andre land. Be
om at de skal danne gode
fellesskap. Må de gjennom
deres gjestfrihet finne
vennskap, velsignelser og
nye trossøsken.
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Å drikke te med kasakhere

«K

om hjem til oss og drikk te!»
Når du får en slik innbydelse fra
en kasakhisk familie, får du gjerne
servert et helt måltid, og ikke bare en kopp te. Men
det blir mye te også, en nydelig te med mye melk i.
Kasakherne er en muslimsk folkegruppe i
Sentral-Asia. De fleste bor i Kasakhstan, men
i nabolandene finner vi minoritetsgrupper av
kasakhere, som kjemper for å bevare deres unike

kultur og språk. Noen lever som nomader i de
landlige områdene. Her gjeter de flokkene sine og
bor i tradisjonelle jurter, som er telt laget av ull.
Man trenger ikke vente på en invitasjon fra
en kasakhisk venn. Du kan stikke innom når
som helst for en prat og du vil få mange kopper
te sammen med små frityrstekte brød kalt
bauarsak. Blant dette vennlige folket finner vi
noen kasakhere som følger Jesus. De kan oppleve
vanskeligheter og forfølgelse, men ikke i så alvorlig
grad som i andre områder.
«Naomi» begynte å følge Jesus for noen få
år siden og ønsker å vise gjestfrihet som til og
med overgår hva som er forventet i deres kultur.
Siden hun bor i en by nær et sykehus, hender
det at besøkende fra landsbygda kontakter
henne. Da får de bo i hjemmet hennes mens de
eller medlemmer av familien blir behandlet på
sykehuset. Naomis ektemann er ikke en troende
enda, men hun har sagt til ham: «Vi vet hvordan
det er å være syk, fattig og i nød, så vi burde hjelpe
disse menneskene.» Å ha et åpent hjem gir henne
muligheter til å vise Jesu kjærlighet til andre.

DAG 7 - 12. MAY

Maldivene – Paradis uten Jesus

H

ar vi gjort noe galt?» pleide våre
maldiviske venner å spørre hvis vi ikke
hadde fått besøkt dem på over en ukes tid.
Maldiverne (også kalt dhivehier) er veldig gjestfrie.
Våre venner likte svært godt å servere oss te og
deilig mat til alle døgnets tider, og så ofte vi fant
tid til å stikke innom.
Maldivene består av en gruppe med 26 atoller
og hundrevis av vakre øyer sørvest for India og
Sri Lanka i Det indiske hav. Det er et paradis for
turister, men bak teppet av ytre skjønnhet, finner
vi mange behov og et åndelig mørke. Etter loven
er Maldivene en 100 % muslimsk nasjon uten
religiøs frihet. Korrupsjon, skilsmisser, misbruk
av kvinner og jenter og stoffmisbruk er utbredt.

Stoffmisbrukere og langere kan bli dømt til lange
fengselsstraffer, men det løser ikke problemet.
Bare et fåtall maldivere har funnet
frelse i Jesus. Etter mer enn tjue år med
bibeloversettelse er det fortsatt bare deler av
Bibelen som er tilgjengelig på maldivisk
(eller dhivehisk). Det har alltid vært
vanskelig å finne mennesker med dette
morsmålet som er villige til å hjelpe til
med oversettelse og korrekturlesning.
Grunnen er frykten for myndighetene,
reservasjoner mot Bibelen eller
religiøse overbevisninger.

MALDIVENE

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Stoffmisbruk ødelegger
liv og familier. Be for de som
lider, at de må oppleve ekte
frihet i Kristus, og at denne
friheten skal spres overalt
på Maldivene.
➋➋Be for større
religionsfrihet, framgang
i oversettelsen av Bibelen
og muligheter til å høre
evangeliet.
➌➌Be om at mange
maldivere finner frelse i
Jesus, og at det må vokse
fram et nettverk av troende
og husfellesskap. Hent
inspirasjon fra Jes 42,1-4.
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DAG 8 - 13. MAI
DE FORENTE
ARABISKE
EMIRATER
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om at emirataraberne
må bli som kjøpmannen i
Matt 13,45-46, villige til å
jage etter Guds rike uansett
hva det måtte koste.
➋➋Be om at de få
lokale troende må bli
frimodige til å dele med
venner og familie. Be
om at flere utenlandske
kristne som bor i landet
skal få muligheter til
å dele evangeliet med
emirataraberne.
➌➌Be om at FAE skal være
et lys og til velsignelse for
hele regionen.
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De forente arabiske emirater

F

ør De forente arabiske emirater (FAE) ble
kjent for oljepenger, var de kjent for deres
tradisjonsrike perledykking. Fra mai til
september seilte tradisjonelle dhow seilskip ut i
Den arabiske gulfen med menn på jakt etter perler.
Dykkere risikerte livet og kunne foreta femti dykk
på en lang dag.
Etter å ha delt sesongens fangst med kapteinen
og mannskapet, hadde de fleste dykkerne bare en
liten slump penger å vise til for deres vanskelige
og farlige arbeid. Til tross for deres fattigdom
satte de sin stolthet i å virkelig vise gjestfrihet. De
tilbød, som den største selvfølge, mat, drikke og
overnatting til fremmede i minst tre dager.
Rask utvikling har forandret samfunnsland
skapet de siste førti årene, og perledykking har
dødd ut. Men kulturen av generøs gjestfrihet
har holdt seg, med utsmykkede majlis (et arabisk
uttrykk for sitteplasser) klare for gjester som

kommer innom. Dadler, nøtter, kaffe, te og et
omfattende utvalg av småretter er vanlig å tilby til
ære for gjester.
Nå har emirataraberne mulighet til å overøse
sine gjester ut fra velstand. De bor i en moderne
verden med førsteklasses bygninger og tjenester
deres besteforeldre aldri kunne ha drømt om.
Men åndelig sett er de lokale emirataraberne
fortsatt fattige.
Sannsynligheten for å finne en perle i en
østers er bare 1 til 1000. Men sjansen for å finne
en som følger Jesus blant emirataraberne er enda
lavere, kanskje mindre enn 1 til 50,000. Håpet
er at emirataraberne fortsatt kan være villige til
å risikere alt for å lete etter selveste Perlen med
stor P – en evig skatt som kan forandre deres liv.

Til tross for deres fattigdom
satte de sin stolthet i å virkelig
vise gjestfrihet

DAG 9 - 14. MAI

Tyrkia

TYRKIA

J

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Viktigheten av
renslighet reflekterer
et dypt ønske om å bli
akseptert av Gud. Be om
at tyrkerne må bli kjent
med «en gang for alle»
renselsen i Jesu blod, og vår
godkjennelse gjennom Jesu
rettferdighet. Joh 13,8-10,
Hebr 10,19-22
➋➋Den siste tids politiske
og økonomiske usikkerhet
gjør menneskene usikre
og redde, noe som
undergraver gjestfrihet. Be
om fred i landet og visdom
til dem som styrer. 1 Tim
2,2-4

Foto © ZaidAbuTaha-PexelsCC

eg forlater ei skitten tyrkisk gate og går inn i en
skinnende ren leilighet. Min venninne ønsker
meg velkommen med kyss og smil, men det
første jeg gjør er å ta av mine skitne sko slik at jeg
ikke drar med meg skitt inn i hjemmet hennes. Jeg
tok ikke med meg terlik (innesko), så hun tilbyr meg
noen fra sitt eget utvalg forbeholdt besøkende.
Hun leder meg inn i salongen, som bare blir
brukt for gjester, og jeg setter meg på et anvist og
passende sted. En eldre teyze (tante) har det mest
ærverdige sete, lengst borte fra døra og trekken. Jeg
hilser henne ved å kysse hennes hånd og føre den til
pannen min, som et tegn på respekt. Min vertinnes
datter tilbyr meg sitronduftende cologne, og heller
det over mine hender for å vaske dem.
Jeg blir servert tyrkisk kaffe sammen med et
glass vann og et stykke «tyrkisk delight». Andre
ganger serveres cay (tyrkisk te) sammen med søte
eller salte kaker. Ved noen spesielle anledninger
kan hun invitere hele familien min på frokost, et
måltid med mye mat som nytes med god tid for
samtale og mange kopper cay.
Vi samtaler om min venninnes arbeidsledige
sønn og syke svigermor. Hun sier at, Insha´ Allah
(om Gud vil), vil de bli tatt hånd om, men uten
at hun er sikker på at Allah bryr seg om slike ting.
Hun aksepterer villig mitt tilbud om å be i navnet
til Isa (Jesus), men blir overrasket over at jeg mener
der og da!

Jeg blir servert tyrkisk
kaffe sammen med et
glass vann og et stykke
«tyrkisk delight»

➌➌Be for de kristne i
Tyrkia. Må de få mange
anledninger til å ta Jesus
med inn i hverdagen blant
deres venner.

15

DAG 10 - 15. MAI
DJIBOUTI
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊At troende med
muslimsk bakgrunn må
stole på hverandre slik at de
kan møtes å ha fellesskap.
Be Ef 4,2-4 over dem.
➋➋Be for kristne arbeidere,
at de må få innsikt og
visdom når de underviser
nye troende.
➌➌De tradisjonelle
afarene trenger nok vann
og mat til dyrene. Be om
velsignelsene fra Salme 23
for dem.
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Afarene i Djibouti – Kamelmelk i ørkenen

Å

tilby kamelmelk til en fremmed er ikke
uvanlig for en afar. Det blir servert i en liten
bolle. Å avslå er respektløst. Tradisjoner er
viktig for denne folkegruppa.
Afarene, også kjent som danakil, bor i lavlandet
i triangelet som utgjør Djibouti, Eritrea og Etiopia.
Varme og tørke er ikke ukjent for dette folket som
flytter seg med flokkene sine fra ett område med
mat til et annet. Afarene var tidligere fryktet som
nådeløse krigere. De er stolte muslimer og har
forsvart territoriet sitt i hundrevis av år.
Siden landområdet deres spenner seg over
flere land der det har vært mye urolighet og
flere kriger, har de 1,6 millioner afarene blitt
marginalisert. Tørke og vannmangel driver dem

inn i slumområder i de få byene, hvor de lever som
en minoritet blandt andre etniske grupper. Disse
tidligere stolte hyrdene og krigerne har ikke lenger
politisk innflytelse eller mulighet til å velge for seg
selv og sitt folk.
For mange tiår siden fikk afarfolket høre
evangeliet, og Bibelen er oversatt til deres språk.
Så langt ser det ikke ut til at «de gode nyhetene»
har nådd inn i folks hjerter. Men de siste årene har
fantastiske ting skjedd og nå finnes det flere kristne
afarer. De har kommet til tro gjennom drømmer og
syner, men fordommer og stammetilknytning gjør
det vanskelig for de troende å søke sammen. De må
vokse i tillit til hverandre og være overbevist om at
Guds folk hører sammen. Nye troende blir forfulgt
både av familie og myndighetene. De fortsetter
allikevel å dele evangeliet med andre.

DAG 11 - 16. MAI

Hui – En muslimsk folkegruppe i Kina

H

ui-folket teller over 10,5 millioner og bor
primært nordvest i Kina. Om en hui-familie
inviterer en ikke-hui inn som gjest ansees
det som en ære og et uttrykk for tillit.
En hui skal helst servere te i en tekopp med
lokk, om de har råd til det. I tillegg til teblader
kan man tilsette så mange som åtte ingredienser
i teen. Det kan være alt fra kandissukker, tørket
frukt eller svisker, til tørkede blomster slik
som krysantemum eller roser. Teen kalles «åtte
skatters te».
Værtskapet sitter sjelden med gjestene sine,
men står på siden og serverer. Hui-folket sløser
aldri med maten. Til og med smuler fra bordet
blir kostet opp inn i hendene og spist eller gitt
til dyrene.
Jeg var en gang invitert til selskap hjemme hos
noen hui-venner. Jeg ble ansett som «æresgjest» og
satt sentralt ved bordet. Etter mange deilige retter,
ble den siste retten satt på bordet, en
stor og saftig kylling. Alle så på meg
og sa at før de kunne forlate huset
måtte jeg, som æresgjest, spise
stjerten. Dette var en uvant
opplevelse for en utlending.

KINA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Hui-kultur er en ære
og skamkultur. De vil gå
så langt som å ta opp lån
for å kunne gjøre ære på
gjestene sine og for å unngå
skam. Be om at de må finne
frihet fra frykten for skam
og fra jaget etter ære.
➋➋Hui-folket er svært
gjestfrie. Be om at kristne
arbeidere kan få gode
møtepunkter med hui.
Må de få etablert gode
relasjoner der de kan dele
evangeliet i kjærlighet.
➌➌Be om at åndens frukt
må bli tydelig hos huifolket, Gal 5,22.

Teen kalles
«åtte skatters te»
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DAG 12 - 17. MAI

Masalit-folket i Sudan
SUDAN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om at masalit-folket

vil kunne bygge opp det
som er ødelagt, og bli
forsonet med dem som har
gjort urett mot dem.

➋➋Be om regn dette året,
så det blir innhøsting og
ikke hungersnød.
➌➌Be om at Guds
velsignelser må falle som
regn, slik at masalit-folket
kan «forkynne hans
storverk, han som kalte
dere fra mørket og inn i sitt
underfulle lys.» (1 Pet 2,9)

18

E

tter flere timers kjøring ankom vi, ved
solnedgang, en støvete landsby på grensen
mellom Sudan og Chad. Smil og røyk
fylte gatene, og moskeens bønnerop hørtes over
stråtakene. Fulle av glede og forventning ankom vi
to små hytter omringet av en lav innhegning. Det
hadde gått lang tid siden vi sist var hjemme.
Vi tilhører masalit-folket, en av de største
og fattigste folkegruppene i Darfur, som er en
av verdens minst nådde regioner. Darfur er
hjemtraktene til over åtte millioner mennesker
og flere titalls muslimske folkegrupper. Krig har
herjet landet, og masalit-folket er nå spredt over
store områder. Noen er flykninger i Vesten, andre
utfordret Middelhavet i små båter, drevet av store
drømmer. Noen drar nordover og inn i Sahara på

jakt etter gull, mens andre migrerer til slummer i
Afrikas storbyer. Likevel glemmer vi ikke hvem vi
er. Vi tar med oss vårt hjemland og vår arv, og har
alltid en drøm om å returnere.
«Kinde!» hilser vi ei gruppe som sitter i skyggen
av et tre. Først overraskelse og så begeistring fyller
folkemengden. For tolv år siden forlot vi hjemmet
som barn. Nå har vi returnert som menn. Naboer
samler seg, sauer blir slaktet og trommer gjort
klare. Den natten feirer vi som i de gode gamle
dager. Vi drikker kirimta og hopper så høyt som
stjernene helt til de forsvinner i soloppgangen.
I slike minnerike øyeblikk glemmer vi våre
sorger, men vi kan ikke glemme for lenge. Masalitfolket trenger dine bønner.

DAG 13 - 18. MAI

Patoulier i Sentral-Asia

P

atouliene* er sterke og selvstendige fjellfolk
som lett kan bruke en hel dag til fots for
å besøke venner. Fram til nylig har deres
utilgjengelige fjellområde ikke hatt noe bilvei,
men nå jobber de iherdig (ved hjelp av mye
dynamitt!) med å bygge vei gjennom dalene. Da
kan dette fjellfolket får adgang til markeder og
sårt tiltrengt helsetilbud.
Den isolerte beliggenheten har gjort
patouliene selvoppofrende i sin gjestfrihet.
Det finns hverken butikker eller gjestgiveri
på de farlige fjellstiene, så private hjem sørger
for kjærkomne rasteplasser for slitne reisende.
Gjestene blir servert hardt kornbrød, dyppet i

rødbønnesaus eller yoghurtballsuppe. Uansett
hvor mange besøkende som dukker opp sier
patouliene «Gud gir alt vi trenger».
Det er bare ca. 300 000 patoulier i Sentral-Asia
fordelt på omtrent fem etniske grupperinger, hver
med sitt språk. De er kjent for sin humor, ærlighet
og direkte tale, men deres liv er gjennomsyret av
konflikt, religiøs lovgivning, vold, sykdom og død.
Mange patoulier forlater fjellene fordi de frykter
hevndrap i familien, mangler mat eller vil skaffe
utdannelse til ungene sine. Fanatisk islam er også
kilde til konflikt og utbredt frykt.
Fatima, en patouli-kvinne som lider under
mange av disse utfordringene, forklarer: «Jeg kan
hanskes med denne forferdelige lidelsen, men å
ikke vite hva som er galt eller om det er noe bedring
i sikte gjør at jeg mister håpet.»
Frem til nå har ingen funnet håp i Kristus.

Private hjem
sørger for
kjærkomne
rasteplasser for
slitne reisende på de
farlige fjellstiene

SENTRAL-ASIA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om håp og varig
fred for folket. Be om en
forståelse av Guds sanne
natur og det livet Han gir i
overflod. (Joh 10,10)
➋➋Be om at folket blir
velsignet og får høre gode
nyheter der oppe i fjellene.
(Jes 52,7)
➌➌Det må være en økt
fokus på å gjøre disipler
i dette området. Til det
trengs arbeidere, bønn,
økonomi og tegn og under
som hjelper befolkningen å
finne Jesus. Be ut ifra Matt
9,38.
*Av sikkerhetsmessige årsaker
er navnet til folket endret.
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DAG 14 - 19. MAI

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Bibelen ble oversatt
til bengalsk av den kjente
pionermisjonæren William
Carey i 1809. Be ut ifra Hebr
4,12, at Guds ord skal gjøre
det det sier.
➋➋Bengalske muslimer i
India har utfordringer som
minoritetsfolk i delstatene
der de bor. Be for denne
regionen, om fred mellom
de ulike religiøse grupper
og for klok styring.
➌➌Be for den økende
gruppen av troende
med bengalsk muslimsk
bakgrunn. Be for
disippelgjøringsressurser
og gode fellesskap, og
be om mot i møte med
forfølgelse i samfunnet.

20

I

et bengalsk muslimsk bryllup kan gjestfriheten
være aggressiv! Jeg husker jeg var i et
landsbybryllup hvor jeg var så mett at jeg ikke
klarte å spise mer ris og karrigryte. Verten kom
smilende rundt med mer mat, og jeg løftet min
venstre hånd for å dekke over tallerkenen og vise
at mer mat på tallerkenen ville gå til spille. Men
han var så ivrig at han fikk serveringsskjea over
tallerkenen før hånda mi kom på plass og gav meg
enda mer mat!
Jeg har aldri vært i et bengalsk hus uten å ha
blitt tilbudt noe å spise eller drikke, selv ikke i
hjemmene til mennesker som åpenbart strever
for å forsørge seg selv. De ser på det som en stor
ære å vise gjestfrihet. Desto bedre servering, jo
større ære.
Bengalske muslimer er den største
befolkningsgruppen i Bangladesh, og den største
minoritetsgruppen i de indiske statene Vest-Bengal
og Assam. Med en befolkning på 185 millioner
er dette verdens nest største muslimske etniske
gruppe (etter arabiske muslimer). Det er en stor
unådd folkegruppe, men i de siste årene har man
sett stadig flere komme til tro på Jesus.

Jeg har aldri vært i et
bengalsk hus uten å ha blitt
tilbudt noe å spise eller drikke
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INDIA OG
BANGLADESH

Bengalske muslimer

DAG 15 - 20. MAI

Muslimer i Chicago, USA

M

er enn en halv million muslimer fra
hele verden bor i Chicago og omegn.
DuPage County, som dekker de
vestre forstedene, har en av landets høyeste
konsentrasjon av muslimer, 6 %, hvilket
representerer 60 000 mennesker.
Mange nasjonaliteter er spredt i regionen, mens
enkelte grupperinger bor samlet i nabolag. Folk
fra Sør-Asia bor nord i Chicago, i området som
kalles «Lille India». Ulike arabiske nasjonaliteter
bor i sør. Syrere, afghanere, iranere, irakere, og ulike
afrikanske grupper, inkludert mange flyktninger,
er spredt over hele byen og i forstedene der de ofte
driver butikker og restauranter. Store utsmykkede
moskeer og små «butikk-moskeer» finner du stort
sett i alle områder.

Mange muslimer har bedre muligheter til å bli
kjent med Jesus når de kommer til USA. Kirker,
menigheter og enkeltmennesker når ut til både
muslimer og troende med muslimsk bakgrunn
gjennom gjestfrihet, evangelisering, vennskap,
bibelstudier, engelskopplæring og lovsangsmøter.
Muslimer i Amerika elsker å vise gjestfrihet når
de får besøk av kristne, og de serverer gjerne te,
snacks, og noen ganger mat fra Midtøsten eller
Sør-Asia.
Når vennskap blir dypere, kan amerikanske
kristne støtte og be helt konkret for sine muslimske
venner og deres livssituasjon, for at barna deres
skal finne sin plass i den amerikanske skolen, for
familie hjemme i krigssoner og for at de skal lære
seg engelsk, finne jobber og få nye venner.

USA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om at kristne
i Chicago-området
skal reflektere Jesus
til muslimene i denne
regionen. Se Apg 17,26-27.
➋➋Be for troende med
muslimsk bakgrunn og
søkende muslimer som
kommer sammen med
sine egne i småfellesskap
og bibelgrupper, at de
må vokse i deres tro og
overgivelse til Jesus.
➌➌Be for muslimske
innvandreres tilpasning til
livet i Amerika, spesielt i
forhold til utdanning, språk
og gode vennskap. Må de
ble godt kjent med kristne.

Mange muslimer har bedre muligheter til å
bli kjent med Jesus når de kommer til USA
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DAG 16 - 21. MAI

Kaka´iene i Iran og Irak – Gjestfrihet med bart!
IRAN OG IRAQ
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Kaka´iene er offisielt

sett ikke anerkjent av deres
regjeringer og er dermed
sårbare for diskriminering
og trakassering. De trenger
støtte skal de kunne leve
fredelige og produktive liv.

➋➋Mystikere lengter etter

nære relasjoner med Gud
og åpenbaringer om den
åndelige verden. Be for dem
med inspirasjon fra 1 Kor
2,10-13.

➌➌Noen få kaka´ier følger
allerede Jesus. Be om at de
skal bringe lys og sannhet
til dette «sannhetens folk».
(Joh 8,12)

K

aka´iene kaller seg selv ahl al haqq, som
betyr «sannhetens folk». De er en kurdisk
folkegruppe på over 5 millioner. De bor
hovedsakelig i Irak og Iran og snakker kurdisk,
arabisk og farsi. Mennene blant kaka´ier
kjennetegnes av deres store barter, som de bærer
med stolthet som et symbol på deres religion.
Offisielt sett er de registrert som muslimer og er
tvunget til å leve under den islamske sharialoven.
Men de foretrekker å følge deres egen hemmelige
religion, kjent som yarsanisme. Dette er en
sammenblanding av tro, som kan sammenlignes
med sufisme, men er lite kjent siden det er forbudt
å snakke om det.
Yarsanisme ble grunnlagt sent på
1300-tallet og var tydelig preget av
islamsk mystisisme. Som sufiene, ønsker
kaka´iene å ha en personlig opplevelse
av Gud. Kaka´iske menn og kvinner er

entusiastiske musikere og elsker å synge deres
sanger sammen, gjerne ved ukentlige samlinger.
Som en foraktet minoritet, føler de samhold med
kristne i landene deres, og mange har bilder av
Jesus i hjemmene sine. Men det er vanskelig for
kaka´iene å følge Jesus da dette blir oppfattet som å
vende ryggen til sin tro, sin familie og sitt folk.
Gjestfrihet i orientalsk stil blir praktisert i
stor grad blant kaka´iene. Selv om de er fattige,
og ikke eier stort, ligger det mye ære i å gi
generøst. Man kan ikke gå forbi et kaka´isk hus
uten en innstendig invitasjon til å stoppe for en
forfriskende drikke, kaffe og noe å bite i.

Gjestfrihet i orientalsk
stil blir praktisert i stor
grad blant kaka´iene
22
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DAG 17 - 22. MAI

M

arokkansk kultur er vel kjent for sin
gjestfrihet, noe som kan legge et stort
press på familiene. I vanskelige tider, som
ved bortgangen av et familiemedlem, kan det bli
spesielt tungt.
Da jeg bodde i Marokko, døde moren til min
nabo. Jeg banket på døren hennes og gav henne
en eske med sukkerbiter. Sukker er en passende
gave for å uttrykke medfølelse for de som sørger i
marokkansk kultur.
Naboen min tok sukkeret inn på kjøkkenet og
kom ut med en kanne mint-te, den tradisjonelle
drikken i Marokko for alle begivenheter. Hun tok
noe av det samme sukkeret jeg nettopp hadde gitt
henne og gav det tilbake til meg blandet i teen. Selv
i sorgen sluttet hun ikke å vise gjestfrihet til meg,
en fremmed fra en annen kultur som ikke kunne
snakke språket hennes godt. Hun viste meg varme
og gjestfrihet selv i hennes mest vanskelige dager.
Sukker er en tradisjonell gave, men døden er
langt fra søt for muslimske familier. Det finnes
ingen sikkerhet for frelse eller garanti for at de vil
komme til paradis etter døden. Dødens bitre stikk
kan få muslimer til å tenke på deres egen evighet
og noen blir av dette drevet til å søke det evige
livet som finnes i Jesus. Måtte de smake og se at
Han er god!

MAROKKO
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be for muslimer i
Marokko, spesielt kvinner.
Måtte de forstå at Jesu åk
er godt og Hans byrde lett
(Matt 11,30).
➋➋Be om at marokkanske
kristne må være
oppmerksomme på
deres muslimske naboer
i sørgetider og bruke
muligheten til å vise omsorg
og kjærlighet.
➌➌Mange muslimske
land forhindrer at Bibelen
blir tilgjengelig for deres
innbyggere. Be om at
marokkanere får tilgang
til Guds ord, så de kan
få erfare hvor god Hans
sannhet er (Salme 119,103).

Fotos © Katelyn H

Sorg og sukker i
Marokko
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DAG 18 - 23. MAI
ERITREA OG
ETIOPIA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Troende som Tesfay er
budbringere av De gode
nyhetene. Be for dem
med utgangspunkt i Rom
10,13-15.
➋➋Be om at skrevne og
innleste oversettelser av
Bibelen skal bli fullført så
hele saho-folket kan få
høre budskapet.
➌➌Tesfays muslimske
venner jobber hardt i denne
fjellregionen for å få sitt
daglige brød. Be om en fred
som varer langs grensen
slik at det kan være en god
utvikling i samfunnet.

Saho-folket i Eritrea og Etiopia

V

i reiser på grensen mellom Etiopia og
Eritrea. Konf likten mellom disse to
landene startet for omtrent 20 år siden
og krigstilstanden har vart i årevis. Nylig har
freden kommet.
Vi kommer til en liten landsby hvor vi
blir tatt imot av en lokal troende. Han tilbyr
oss kaffe og popcorn, som fortsatt er varmt.
Mais vokser ikke her i høylandet, men man
finner mye mais i kystområdene i Eritrea,
hvor f lesteparten av saho-folkegruppen bor. Vi
drikker kaffe og venter …
Det antas at saho-folket består av ca 300 000
mennesker. De er muslimer, og livnærerer seg som
bønder og hyrder. Siden Eritreas selvstendighet i
1993 har grensen delt deres stammeområdet. På

Hans store ønske er å
fortelle lokalsamfunnet
om Jesus
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begge sider står soldater med tanks og artilleri,
klare til å fyre av.
Iblant saho-folket finner vi en liten katolsk
minoritet, som er et resultat av den italienske
okkupasjonen før andre verdenskrig. Overraskende
nok er det bare noen få deler av Bibelen som er
oversatt til saho-språket, selv om oversettelse er
under arbeid.
Etter lang ventetid ankommer Tesfay. Han har
gått i seks timer over fjellene for å møte oss. Hans
store ønske er å fortelle lokalsamfunnet om Jesus.
Tesfay er veldig glad for at vi har kommet denne
lange veien for å treffe ham. Vi ber sammen, og så
reiser vi hjemover. Vi vil holde kontakten for å høre
hvordan Gud fortsetter å jobbe blant saho-folket.

DAG 19 - 24. MAI

Somalierne fra Somalia
«Ma nabad baa?» Dette er en typisk somalisk hilsen, som betyr «Er det fred?».

S

omaliere kan være reserverte og
mistenksomme overfor fremmende.
Nyhetene vi får fra Afrikas Horn er ofte
relatert til politisk uro, konflikter, tørke og
hungersnød. For mange er kampen for å overleve
en realitet, så spørsmålet om fred er naturlig når
man møter nye mennesker.
Somaliere er også kjent for å ha en sterk
nasjonal stolthet. De er gjerne forsiktige med
sine kulturelle hemmeligheter og deler dem
helst på egne premisser. Dette høres kanskje
ikke veldig innbydende ut, men de aller f leste
vil fortsatt oppleve varme og vennlighet når de
møter somaliere.
Her forleden ble jeg invitert hjem til en
somalisk venn. Familien hans tok meg godt
imot og bød på somalisk te og snacks laget av
kamelkjøtt. Mens jeg satt på gulvet sammen
med min venn og pratet og spiste, sprang barna
rundt og lekte, og kvinnene snakket sammen på
kjøkkenet. Det var en hyggelig stund. Et fredfullt
øyeblikk! Min erfaring med somaliere er at de,
selv om det tar tid å bygge relasjoner, inkluderer
nye i livene sine når tillit er etablert. Bak det tøffe
ytre finner man myke hjerter!
Det finnes omkring 20 millioner somaliere,

og mange av disse bor i andre land rundt omkring
i verden. Når de møter mennesker utenfor deres
eget land, hvilke svar får de da på deres spørsmål:
«Er det fred?» Gjestfrihet er helt avgjørende når
vi tar imot våre venner fra Somalia. La oss ønske
dem velkommen, bry oss om dem, og la dem få
erfare fred.

SOMALIA
INSPIRASJON
TIL BØNN:

➊➊Be om at somaliere vil
erfare den freden som bare
Jesus Kristus kan gi.
Se Joh 14,27.
➋➋Tørke og krig er
ødeleggende for det
somaliske folket. Be om fred
og gjenopprettelse for land
og folk, inspirert av
Salme 104.
➌➌Be om at utvandrede
somaliere skal møte gjestfrie
Jesusetterfølgere som kan
møte dem med fred.

Det var en
hyggelig stund.
Et fredfullt
øyeblikk!
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DAG 20 - 25. MAI
KINA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Høys 2,4 sammenligner
en bankettsal (et vinhus)
med kjærlighet. Be at Guds
kjærlighet får være som et
banner over uigurene.
➋➋Uigurene er en
undertrykt minoritet i Kina.
Be om at kinesiske kristne
skal nå ut til dem.
➌➌«Festmåltidet har jeg
gjort i stand. … Gå derfor
ut og innby til bryllupet
alle dere finner.» La deg
inspirere av Matt 22,1-14
når du ber for uigurene.
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Uigur-muslimer i Kina

V

år venn, studenten Mahumud, inviterte oss
til sitt hjem for Korban-festen, også kalt Eid
al Adha. Her minnes Abrahams villighet til
å ofre sin sønn. Vi begynte med deilig parfymert te
ved et bord som bugnet av søtsaker, frukt og nanbrød. Vertskapet gav oss vann til å vaske hendene,
menn og kvinner hver for seg. De helte vannet og
gav oss rene håndklær.
Så begynte vi å spise! Høytidelig brøt
Mahmuds far et nan-brød og delte ut biter som vi
dyppet i en gryterett av grønnsaker og kjøtt fra
et lam som var ofret tidligere på dagen. Dette ble
fulgt av hjemmelagde nudler og dermed trodde
vi at måltidet var ferdig. Men nei! Gresskar og en
slags raspeballer med kjøtt ble servert like etterpå,
og vi angret på at vi hadde spist oss mette allerede.
Noen timer senere, da vi hadde begynt å lure på

om vi var blitt for lenge, kom hovedretten: store fat
med ris og kokt lammekjøtt!
Deretter, på signal fra Mahmuds far, holdt alle
ut sine hender mens han ba takkebønnen. Til slutt
sa alle «Amin» og strøk hendene over ansiktet.
Tradisjonell uigur-gjestfrihet er
overveldende. Måltider og gjestfrihet er en måte
å vise oss ære og vennskap. Som gjester forsøkte
vi å glede og ære dem tilbake ved å gi utrykk for
oppriktig takknemlighet.
Dette måltidet fant sted for noen år siden. I
dag er uigurene utsatt for hard undertrykkelse
og forfølgelse. Som en religiøs minoritet i en stor
nasjon er deres kultur utsatt for store kulturelle og
politiske spenninger.

Måltider og
gjestfrihet er
en måte å vise
oss ære og
vennskap

DAG 21 - 26. MAI

Zanzibar – Swahili-folket

S

wahili-folket fra Zanzibar-øyene bærer en
veletablert tradisjon av gjestfrihet. Uansett
hvor du går, om det er på gatene i Stone
Town eller gjennom en landsby, vil du alltid høre
et ord som ønsker deg velkommen, «Karibu».
Zanzibar har en befolkning på 1,4 millioner,
hvorav 99 % identifiserer seg som muslimer,
men hvor det også praktiseres mye trolldom.
Zanzibar var sentrum for øst-afrikansk
slavehandel og er kjent for å ha de «mektigste»
heksedoktorene i Øst-Afrika.
På grunn av den gjestfrie kulturen er mange
åpne for å invitere deg inn og lytte til evangeliet,
slik vi opplevde med Bibi. Etter å ha besøkt og
bedt for mange syke, befant min venn og jeg oss
sammentrykt i et bakrom, i et lite hus av leire, i
utkanten av en fiskerlandsby. Rett ovenfor oss lå
en eldre dame ved navn Bibi. Det var så mørkt
at vi knapt kunne se den skrale kroppen hennes.
Selv om hun aldri hadde møtt oss før, ble vi raskt
ønsket velkommen.
Mens hun lå der i sengen, fortalte hun oss at
hun tenker på Gud hele tiden, dag og natt,

på evigheten og hennes plass der: «Jeg håper jeg
kommer til himmelen. Jeg håper jeg har gjort nok.»
Vi var glade for å kunne fortelle henne om hva
Jesus har gjort for å frelse henne. Da hun hørte
disse gode nyhetene, utbrøt Bibi: «Dette er det jeg
har bedt om.»

ZANZIBAR
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Hent inspirasjon til å be
for muslimer i Zanzibar fra
Fil 3,8-11.
➋➋Be for de som tjener
Jesus i Zanzibar, at de må
finne åpne dører for å dele
sin tro.
➌➌Tenk over hvordan du
kan be for de nye troende.
Be om at de må vokse
som disipler.
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DAG 22 - 27. MAI
PAKISTAN

Gjestfrihet i Kohistan

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Dette avsidesliggende
området trenger et bedre
helsetilbud med lettere
tilgang til helsetjenester
og bedre kvalifiserte
helsearbeidere.
➋➋Be om at de kohistanske
etterfølgere av Jesus
vokser og sprer troen
sin, og at tilgivelse og
gjenopprettelse må
overvinne hevn
og adskillelse.
➌➌Språkforskning er
nødvendig for at man kan
oversette Bibelen til de
kohistanske språkene.
Dette området er blant de
dårligste på leseferdigheter
i Pakistan. Be for kristne
arbeidere som kan ta tak i
denne utfordringen.
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K

ohistan betyr «Fjell-landet» og befinner seg
i et område nord i Pakistan, langs elven
Indus og dalene rundt. Omtrent 600 000
kohistanere bor her, fordelt på to stammer. De
ble muslimer på 1700-tallet, og området ble
innlemmet i Pakistan i 1976. Indus deler deres
to største språklige grupper, shina og induskohistansk, som begge er lite forsket på.
I de fleste tilfeller av tvister og kriminalitet, er
det landsbyens eldste som opptrer som dommere.
Mennesker som blir anklaget for kriminelle
handlinger kan flykte til bestemte tilfluktssteder,
hvor de kan være til en dom er avsagt, eller til
det er oppnådd enighet. Men blodhevn er fortsatt
praktisert i stor grad, og har forårsaket at mange

kohistanere har måttet forlate sitt hjemland. Mange
må også dra på grunn av arbeidsløshet. Det er bare
et fåtall av troende blant kohistanerne.
Jeg er på vei for å besøke en familie i den
øverste landsbyen. Det er en lang oppoverbakke,
og med ett av våre barn på ryggen og leiende på
det andre, er jeg ganske utslitt når jeg kommer
fram. Min venninne avbryter klesvaskingen for å
åpne den tunge porten. Hun tilbyr meg en plass
på sengen midt i tunet. De eldste barna hennes
er på den islamske skolen. De yngste leker med
klinkekuler, og våre barn blir med i leken. Familien
er fattig, men min venninne lager te og finner litt
melk fra geita til meg som er gjest. Selv drikker hun
sin te uten melk.

DAG 23 - 28. MAI

Beduiner fra Levanten

F

lere millioner beduiner bor fortsatt i de
levantiske statene Syria, Libanon, Jordan,
Israel og de Palestinske områdene, som danner
det originale Arabia. Navnet «beduin» stammer fra
det arabiske ordet «badija», som betyr ørken. De
fleste beduiner lever ikke lenger som dyreoppdrettere
og nomader, men har blitt integrert i
landsbyer og byer. Deres tradisjonelle
gjestfrihet, som har vært deres
viktigste verdi, er fortsatt godt
utbredt i dag.
En gjest er under
beduinenes beskyttelse helt
til den forlater stammen.
Gjester blir alltid generøst
tatt vare på, med den
beste maten tilgjengelig.
Før maten, serveres te eller
kaffe. Kaffen – vanligvis den
bitre, arabiske typen – er av stor
betydning. Å tilby og å ta imot
en kopp kaffe markerer begynnelsen

på fredsforhandlinger og handelsavtaler. Bestemte
tegn med hendene og koppen viser om en ønsker
mer, eller om en er tilfreds.
Beduinene er hovedsakelig muslimer som aldri
har hørt om Jesus og hans kjærlighet til dem. Som
et stolt og frihetselskende folk, strever de med
evangeliet.Selv om enkelte beduiner har
kommet til tro på Jesus, har det ennå
ikke skjedd større bevegelser eller
vekkelser. Sjeiken er stammens
leder og har stor innflytelse på
folkets åpenhet rundt Jesus og
hans etterfølgere.

MIDTØSTEN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Beduiner blir påvirket av
de utfordrende situasjonene
i Levanten, som krig og
arbeidsledighet. De er ofte
enda mer vanskeligstilte i
den «moderne» verden på
grunn av deres tradisjoner.
➋➋Be om at beduiner får
mange muligheter til å
treffe kristne som vil dele
sin tro.
➌➌Be for beduinene med
inspirasjon fra Åp 3,20. –
«Se, jeg står for
døren og banker …»
Må de være gjestfrie
overfor Jesus.

Gjester blir alltid generøst tatt vare på,
med den beste maten tilgjengelig
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DAG 24 - 29. MAI

Muslimers gjestfrihet i Amerika
USA
INSPIRASJON TIL BØNN
Mens vi ber for muslimer
i USA kan vi også be for
muslimene i Norge.

➊➊Mange muslimer i USA/
Norge er immigranter. Be
om at de skal erfare Jesu
kjærlighet og liv gjennom
de kristne rundt dem.
Kjærlighetshandlinger kan
ha evig betydning.
Se Matt 25,37-40.
➋➋Muslimene som ikke
er immigranter kan
fortsatt bli sett på som
utenforstående i sine
egne nabolag. Be om gode
relasjoner mellom kristne
og muslimer i USA/Norge.
Be om tillitsfulle møter der
Sannheten kan formidles.

S

om pastor i USA ber jeg ofte for muslimer
rundt om i verden. Men hva med mitt
eget nabolag?
Man regner med at ca 3,45 millioner
muslimer bor i USA – omtrent 1,1 % av den totale
befolkningen. Jeg oppdaget moskeen nær hjemmet
mitt nordøst i USA da en pastorkollega organiserte
et besøk til en fredagssamling der. Lederne i
moskeen tok imot oss som æresgjester. De viste
oss riktig protokoll: hvilken inngangsdør vi skulle
bruke, hvor vi skulle sette skoene våre, og hvor vi
som observatører kunne sitte. Etter samlingen satt
Imamen og andre ledere seg ned med oss, serverte
kaldt vann og varm marokkansk te og besvarte
spørsmålene våre. De gav oss Koranen på arabisk
og engelsk og inviterte oss til å komme tilbake når
som helst.
Jeg innså at Jesus ønsker at vi skal vise
gjestfrihet til disse muslimske nykommerne. En
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➌➌Be om velsignelser i

alle aspekter av livet for
muslimer i Amerika/Norge.
Be spesielt om at de må få
et møte med Jesus og finne
frelse i ham.
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Jeg innså at Jesus ønsker at vi
skal vise gjestfrihet til disse
muslimske nykommerne.

annen pastor og jeg bestemte oss for å besøke
moskeen hver fredag for å forsøke å bygge bro
mellom våre ulike miljøer, og vise Jesu kjærlighet
og sannhet gjennom vårt vennskap.
I begynnelsen ble våre nye muslimske venner
overrasket. Vi svarte på deres spørsmål om hvorfor
vi var der og spurte hvordan vi kunne være til hjelp
for dem. De sa de trengte en plass til begravelser,
så vi hjalp dem med å finne et gravlund som ville
holde av et område for muslimer.
Under Ramadan arrangerer moskeen en
middag hver kveld ved solnedgang, der vi er med.
Mennene serverer oss først, selv om de har fastet
hele dagen og vi har ikke fastet. Det nytter ikke
å protestere på deres gjestfrihet. Det er bare slik
de er. Min kjærlighet til disse mennene inspirerer
mine bønner for dem.

DAG 25 - 30. MAI

Turkmenerne fra Sentral-Asia

D

et fins omtrent 8 millioner turkmenere, og
ca 5 millioner av dem bor i Turkmenistan
i Sentral-Asia. Hovedstaden Asjkhabad,
er fylt av flotte nye marmorbygninger. Men
turkmenerne vet veldig lite om omverdenen,
da landet er ekstremt isolert og informasjon er
under streng kontroll. Kulturelt og religiøst sett
er turkmenerne muslimer, og bare et fåtall følger
Jesus. Den nasjonalistiske regjeringen utøver
streng kontroll over menneskers liv.
Gülbibi og hennes tre små barn bor i en svært
enkel ettroms leilighet. De deler bad med flere
andre familier som bor i samme etasje. Gülbibi
gikk nylig gjennom en vanskelig situasjon med sin
mann som ikke klarte å forsørge familien. Han stjal
den lille reserven hun hadde gjemt til nødstilfeller.
Rundt denne tiden ba jeg for henne, og jeg ble
minnet om å ta med til henne alle ingrediensene
man trenger for å lage den nasjonale turkmenske
retten, pilav. Gülbibi ble tydelig berørt av dette og
insisterte på å servere meg te. I den turkmenske
kulturen betyr dette å legge en voksduk på gulvet
og sitte på teppet rundt den. Hun serverte varm
grønn te i små kopper, søtsaker, brød, agurk, tomat
og en yoghurtdressing, mens vi delte om liv og tro.
Før jeg dro løftet vi hendene sammen mens jeg
velsignet hjemmet deres og ba for dem.

TURKMENISTAN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Ytringsfrihet og
religionsfrihet ville
gjøre det enklere for
turkmenerne å søke etter
skattene i Guds rike.
➋➋Den lille gruppen
med troende er under
tett overvåkning av
myndighetene og trenger
visdom og mot til å dele
troen sin. Be som Jesus
gjorde i Joh 17,20-23.
➌➌Turkmenere som ikke
bor i Turkmenistan bor
hovedsakelig i Afghanistan,
Iran, Aserbajdsjan og
Tyrkia. Be om at Jesu
disipler skal spre seg blant
denne folkegruppen, som i
apostlenes dager.
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DAG 26 - 31. MAI

Kraftnatten
Denne natten er
også kjent som
Skjebnenatten.
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Muslimer søker Gud mer
inderlig denne natten enn
ellers i året. Be om at Jesus
vil åpenbare seg gjennom
drømmer og visjoner.

➋➋Hva tror du at
muslimer ber Gud om på
Skjebnenatten? Hva vil du
bedt om? Bli inspirert av
Matt 7,7-12.
➌➌Jesus lærte oss hvordan
vi skal be i Matt 6,9-13. La
oss som er med på denne
bønneaksjonen rundt om
i verden sammen be om at
Guds rike må komme.
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L

aylat'l-Qadr, kjent som «Kraftnatten»
eller «Skjebnenatten» er den 27. natten
av Ramadan. Etter månekalenderen,
begynner denne spesielle dagen ved solnedgang
den 26. dagen og kan feires på forskjellige tider
i ulike tidssoner.
Denne natten markerer natten da de første
versene av Koranen skal ha blitt åpenbart for
profeten Muhammed. Hvilke av nettene i
Ramadan som er den riktige natten,
er et spørsmål som inngående blir
diskutert blant islamske lærde. De
går ut fra at den skal være
en oddetallsdag en
av de ti siste dagene
av Ramadan. Fordi
natten regnes

som så spesiell at en skal helst ikke gå glipp av
den, vil noen muslimer gjør i’tikaf. Det betyr at de
forblir i moskeen de siste ti dagene av Ramadan for
å be og resitere Koranen og gjøre andre åndelige
forpliktelser, som å gi almisser.
Hvorfor er denne natten så spesiell? En tror at
tilbedelsehandlinger denne natten teller mer enn
tusen måneder med de samme handliger ellers.
Synder blir mer sannsynlig tilgitt denne natten, og
belønningene for gode gjerninger forventes å være
betydelig større.
Noen muslimer tror at Gud bestemmer de
troendes skjebne på «Skjebnenatten». Alt som skjer
med deg og din familie i det kommende året blir
bestemt denne natten. Dette er en motivasjon til å
gjøre en ekstra innsats i tilbedelse og påkallelse.

DAG 27 - 1. JUNI

Jordan – Regner med Guds belønning

D

e opprinnelige innbyggerne i Jordan er
nomadiske beduiner og mange av deres
tradisjoner preger fortsatt kulturen i landet,
blant annet når det gjelder gjestfrihet. Det er en
uskreven regel at en fremmed skal tas inn og få
mat og husly i minst tre døgn. I ei tid der priser på
mat og drivstoff øker jevnlig, og med inntekter som
forblir på det samme nivået, er dette en utfordring.
Fattigdommen er økende.
Selv om flesteparten av befolkningen i Jordan
på nesten 8 millioner er muslimer, er det en liten
prosentandel kristne (rundt 2,5 til 4 %). Når
det er sagt lever ofte kristne i Jordan i isolasjon
fra muslimer. Når muslimer blir etterfølgere
av Kristus opplever de sterkt press fra familien
og samfunnet og blir regnet som forrædere.
Æresdrap er ikke uvanlig.
Under Ramadan i Jordan ble vi invitert til store
buffetmiddager hos muslimske venner. «Fatma,
hvorfor er gjestfrihet så viktig for deg?» spurte jeg
min venninne en gang.
Hun svarte: «På grunn av kulturelle og religiøse
årsaker. For det første ville det vært en kulturell

skandale ikke å være generøs ovenfor mine gjester.
For det andre ønsker jeg å være gjestfri for å
behage Gud. Spesielt under Ramadan er det en
stor sjanse for at Gud vil tilgi oss våre synder, og
våre gode gjerninger vil bli multiplisert hos Ham.
Jeg forventer ikke noe igjen fra mine gjester –
jeg ønsker ingen belønning i dette livet for min
gjestfrihet. Jeg regner med belønning fra Gud!»

En fremmed skal tas inn og få
mat og husly i minst tre døgn

JORDAN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Myndighetene trenger
visdom for å håndtere
økonomiske utfordringer
og de mange flyktningene
som oppholder seg i Jordan.
➋➋Jak 2,14-26 omhandler
rollen mellom tro og
gjerninger i den kristne
troen. Be for menneskene i
Jordan at de skal bli «hele»,
med både tro og gjerninger,
slik Jakob beskriver det.
➌➌Kristne med muslimsk
bakgrunn i Jordan trenger
oppmuntring og visdom for
å leve og dele sin tro.
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DAG 28 - 2. JUNI
JEMEN
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Krig og vold,
hungersnød og kolera
plager nasjonen Jemen.
Be om en slutt på
disse katastrofene.
➋➋Be om at menneskene
fra denne «dødens dal» skal
søke etter håpet om «liv og
overflod». (Joh 10,10)
➌➌Be om at flere
hadhramiske
forretningsfolk skal få
drømmer og visjoner
om Jesus og bruke deres
innflytelse til å spre
evangeliet i denne regionen.
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Hadhramier fra Jemen

H

adhramiene kommer opprinnelig fra Hadhramaut,
som betyr «dødens dal». Osama Bin Ladens far
var herfra. Denne regionen i den østre delen av
Jemen er svært isolert og uten gode muligheter til å høre
evangeliet. I dette store guvernementet Hadhramaut
praktiseres en av de mest konservative former for islam, og
mange ekstremister kommer herfra.
Som fromme muslimer, berømte diktere og et
vennlig folk, elsker de å servere sine gjester dadler, sin
ettertraktede mørke akasiehonning og annen deilig mat.
Hadhrami-beduinene har gjennom handel og reising
blitt velstående, og er nå spredt over hele den arabiske
halvøya, i Saudi Arabia, Dubai, og den arabiske Gulfen.
Hadhramiske forretningsfolk ble veldig innflytelsesrike i
spredningen av islam til regionen og videre til Øst-Afrika,
India og Indonesia.
I dag har den pågående krigen og problemer med
islamistene ført til hungersnød i Jemen. Dette har stoppet
handelsvirksomheten mellom de rike gulfstatene og
Hadramaut i sørøstlige Jemen, og mange hadhramier har
mistet jobben i gulflandene. De har begynt å søke mer
frihet og ser til andre steder for løsninger.
Hamoudi er en viktig mann i landsbyen der han bor.
Han så Jesus, Frelseren, i et syn, og begynte å følge Ham
i hemmelighet. Å dele sin nye tro har ført Hamoudi i
vanskeligheter, men han fortsetter å følge Jesus, med håp
om å introdusere andre til det rike livet i Jesus.

Hadhramiene
elsker å servere sin
ettertraktede mørke
akasiehonning

DAG 29 - 3. JUNI
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På et fengsel i Vest-Europa, hvor rasisme, avvisning
og potensialet for radikalisering er vanlig, har et
par fengselsprester lagt til rette for relasjonsbygging
og åpenhet. De rapporterer:
«Med en gruppe fanger har vi startet en samtalegruppe
med kristne og muslimer, for å lytte til hverandres
synspunkter og lære om hverandres åndelige reiser.
En asiatisk fange, en praktiserende muslim, har en
fantastisk evne til å bruke gjestfrihet for å sette an tonen
på disse kveldene. Han kommer med en pose full av
godsaker og passer på under hele møtet at hver enkelt
har alt de trenger av te og kaker. Han passer også på
at atmosfæren forblir trivelig og styrer samtalen unna
temaer vi ikke ennå er klare til å diskutere. Hans

intensjon er at muslimer og kristne skal bli venner og
behandle hverandre med broderlig kjærlighet og respekt,
til tross for våre ulikheter.»
Europeiske regjeringer har problemer med
dagens migrasjonskrise og hvordan de skal takle
de ulike kravene til befolkningen. Det finnes
ingen enkle løsninger til spenningen som utløses
av innvandring og multi-kulturalisme, men
gjestfrihet går hånd i hånd med hvordan Jesus
møter mennesker. Å åpne hjerter og hjem, og dele
våre liv midt i denne rotete virkeligheten, er et
språk muslimer forstår. De snakker dette språket
flytende, selv bak murene i et fengsel.

EUROPA
INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om at kristne skal
ta på alvor ordene om
å ta vel imot fremmede
(Matt 25,34-40), ved å
nå ut praktisk gjennom
språkhjelp, leksehjelp,
gjestfrihet osv.
➋➋Be om at myndigheter,
hjelpeorganisasjoner og
menigheter skal få visdom
til å organisere og håndtere
utfordringene rundt
innvandring i Europa.
➌➌Tenk på historien i Luk
19,1-10 mens du ber for
muslimer i Norge og resten
av Europa.
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Europeiske innvandrere
– Å snakke gjestfrihetens språk
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DAG 30 - 4. JUNI

Vis gjestfrihet

E

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be Gud om inspirasjon
om hvordan du kan vise
gjestfrihet til muslimer i
dine omgivelser.
➋➋Be for arbeidere i
muslimske områder som
deler slike feiringer av
«Kjærligheten» med de
rundt seg.
➌➌La deg inspirere av Joh
2,1-11 i dine bønner.
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n gruppe mennesker satt samlet
rundt bordet med et stort fat
med lammekjøtt, dadler, krem,
grønnsaker og brød. Vi hadde alle kommet sammen
for å feire den guddommelige «Kjærligheten».
Vi var flere lokale venner som kjente
«Kjærligheten» som vi feiret, og så var det
andre venner fra en rekke ulike land. Alle som
satt rundt bordet ble ønsket velkommen på tre
forskjellige språk.
I sin velkomsthilsen sa verten: «Fordi denne
feiringen er så viktig for oss, ønsker vi dere, våre
venner, velkommen til å feire festen sammen med
oss.» Han fortsatte med å fortelle historien om
hvorfor feiringen av «Kjærligheten hos oss» har så
stor betydning.
Han fortalte at selv om et lam ble slaktet til
festmåltidet, var det egentlig ikke nødvendig.
«Kjærligheten» ble til et offerlam som gjenopprettet
det som var ødelagt.

«Vi bestemte oss for å feire i år», fortsatte han,
«for å fortelle hverandre hvordan denne store
'Kjærligheten' personlig har forandret livet vårt.»
Etter å ha delt våre historier, koste vi oss med
maten og deretter spilte vi spill sammen. Før de
som var tilstede brøt opp, mottok hver enkelt en
lommelykt som gave. På lykten var det skrevet ord
som «Kjærligheten» selv har sagt: «Jeg er verdens
lys. Den som følger meg, vil ikke gå i mørket, men
ha livets lys.»
Denne feiringen fant sted i Vest-Afrika og er
et godt eksempel på hvordan etterfølgere av Jesus
kan dele sine egne feiringer og gjestfrihet med
muslimske venner. En av gjestene sa til verten
etter at festen var slutt: «Du vet, vi vokste opp og
fikk høre at folk som deg er farlige, men vi har
aldri tidligere hatt anledning til å høre hva du tror
på. Samlingen her var en virkelig god opplevelse
for oss.»

5. JUNI

Bli med på festen – fortsett å be

I

ngen vil faste dagen etter at Ramadan er over.
Festen Eid-al-Fitr markerer slutten av Ramadan
– den islamske hellige fastemåned. Den neste
måneden, Shawwal, begynner ved solnedgang på
Ramadans siste dag, samtidig med at nymånen
kommer til syne. Den nøyaktige markeringen
varierer fra sted til sted. Den første dagen i
måneden Shawwal er den eneste dagen muslimene
ikke har lov til å faste.
Feiringen av Eid-al-Fitr kan fortsette
i flere dager. Gaver utveksles, spesielle
matretter blir tilberedt. Ulike

kulturer har forskjellige tradisjoner for feiringen.
Hvis du er invitert til en slik fest kan det være en
god anledning for å bli bedre kjent. I så fall kan du
hilse verten din med: «Eid Mubarak» (Velsignet Eid).

INSPIRASJON TIL BØNN:

➊➊Be om muligheter til å
vise kjærlighet til muslimer
rundt deg.
➋➋Be for, og vær generøs
mot dem som du vet
er Kristi tjenere blant
muslimer. (Rom 12,13).
➌ ➌ Når du er sammen
med andre troende,
husk å be for muslimer
gjennom hele året og
oppfordre dem til også
å delta i bønneaksjonen
«30 dagers bønn for
verdens muslimer».

Feiringen av Eid-al-Fitr
kan fortsette i flere dager.
Gaver utveksles, spesielle
matretter blir tilberedt
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Muligheter for å engasjere deg
COME FOLLOW ME
Kom og følg meg er den norske
oversettelsen av disippelkurset
Come follow me.
Kurset er for nye troende med
muslimsk bakgrunn, og stoffet er
basert på induktiv studiemetode.

TRO MELLOM VENNER
Et kursopplegg med seks samlinger om å
leve ut troen i vennskap med muslimer
Mahabba betyr «kjærlighet» på
arabisk. Hensikten er å bygge et
nettverk av bønnegrupper 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

• få innsikt i islams
historie, kultur og
teologi
• overvinn
fremmedfrykt og
andre barrierer
• bygg varige
vennskap med
muslimer
• finnes hos
bokhandlere

Den norske utgaven lanseres
i Oslo 24. og 25. mai.
Ta kontakt på post@norme.no for mer
informasjon om kurset og lanseringen.
Du finner også mer informasjon på
nett: come-follow-me.org

Al Massira (som betyr
«reisen» på arabisk) er
et videobasert verktøy
utviklet i Midtøsten.
Al Massira er 13
undervisningsfilmer
som er oversatt til en rekke språk, og
blant annet tekstet til norsk.
Verktøyet er laget for grupper, gjerne
bestående av både troende og
ikketroende, som alle inviteres med på
en reise gjennom Bibelen.

FINN UT MER PÅ
WWW.ALMASSIRA.ORG
Der finner du også en promovideo.

Forslag til lesing
I ILDOVNEN

av Tom Doyle, Lunde
Møt en ny generasjon kristne i Midtøsten. De
nekter å gi etter for frykt og flykte, uansett hvor
varmt det er i ildovnen. Alle historiene i boken er
sanne, og de fleste det fortelles om er tidligere
muslimer som nå elsker Jesus av hele sitt hjerte.

Takk for at du
er med i bønn
Du kan også gi en gave til bønneaksjonen internasjonalt og
hjelpe oss å produsere bønnehefter på mange forskjellige språk.
www.pray30days.org/donate

EN ÅPNET DØR
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av Reema Goode, Hermon
Sterke personlige historier om guds mirakuløse
verk i den muslimske verden. Reema tar oss
med dypt inn i sitt arabiske nabolag for å vise
oss hvordan Gud åpner dører. En oppmuntrende,
oppløftende og til tider humoristiske
førstehåndsberetning om lys i mørket.

FORUNDERLIG BARMHJERTIG

av Ole Christian Kvarme, Lunde
Setter vi grenser for nåden i egne liv og i møte med
andre? Kvarme tar oss på meditative vandringer
gjennom nådens landskap og åpner horisonten for
fellesskap med fattige, fremmede og lidende, for
enhet og mangfold blant kristne og et nytt møte med
jøder, muslimer og mennesker av annen tro.
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«Den som tørster, skal
komme til meg og drikke!»
Joh 7,37

