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Velkommen til
2020-utgaven av
«30 dagers bønn for
verdens muslimer»!

E

tt av målene våre er å hjelpe verdens kristne til å forstå
verdens muslimer bedre. Det er lett å anta at alle muslimer er
slik som de vi ser på nyhetene eller de vi kjenner til der vi bor.
Slik er det selvfølgelig ikke. Innen islam er det mange ulike tanker
om hva det er å være muslim. Forskjellige tanker har påvirket
muslimske kulturer gjennom historien, og har blitt spredt og endret
over tid. Årets bønneguide utforsker noen av disse tankene.
Vi håper du lærer mye om mangfoldet blant muslimer når du
leser årets bønneguide. Det er forskjeller i trosutøvelse, i religiøs
oppfatning og ideologi. Og vi håper dette skal inspirere deg til å be
for dem med ny innsikt.
Takk for at du er med og ber!
Redaksjonen

Som alltid ønsker vi tilbakemelding fra deg!
Kontakt oss gjennom vår nettside: www.30dagersbonn.no,
eller på sosiale medier:
facebook.com/30dagersbonn

instagram.com/30dagersbonn

3

Foto © Flickr CC Chaolye Pan

spørsmål og svar
Hvordan startet bønneaksjonen?
En gruppe misjonsledere var samlet i
Midtøsten i 1992. Mens de ba sammen ble
de utfordret i forhold til sine holdninger
ovenfor muslimene. De ble overbevist
om viktigheten av å be mer bevisst for
muslimer og å finne praktiske uttrykk
for Guds kjærlighet til dem. Denne
bønneaksjonen skal oppmuntre kristne til
både bønn og handling.
Hvor mange deltar?
Bønneguiden blir oversatt til ca. 30 språk
og distribuert i 40 land. Hver dag
under ramadan samles tusenvis
av kristne i bønn, noe som gjør
det til en av verdens største
bønneaksjoner.
Hvem står bak?
Teamet som står bak
bønneguiden er en mangfoldig
gruppe kristne fra hele
verden. De fleste av dem har
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bodd blant, jobbet med, og vært glad i muslimer i
mange år. Noen bidrar med artikler, andre melder
seg frivillig til å oversette, designe og distribuere
bønneguiden.
Hvordan velges temaene?
Vi ber om Guds ledelse til å velge et hovedtema for
hvert år. Det gir en ramme for artikkelforfatterne
og bidrar til å skape sammenheng mellom
artiklene. Gjennom ulike temaer får våre faste
lesere ny informasjon om islam. Redaksjonen
sender ut en skriveguide for årets tema og mottar
bidrag fra hele verden. Bønneguiden er delvis
basert på det vi mottar, men vi forsøker også
å representere et bredt utvalg av kulturer og
trosretninger.
Hvordan skal vi be?
Bruk bønneforslagene som utgangspunkt for
bønnene dine. Noen av dem har bibelvers som kan
være til inspirasjon. La Den hellige ånd utfordre
deg til å be mens du tenker over behovene til dem
du leser om, og vårt kall som Jesu etterfølgere til å
elske dem og dele evangeliet med dem.
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INSPIRASJON TIL BØNN

DAG 1 - 24. APRIL

En introduksjon til muslimske
bevegelser

H

ar du i sosiale medier noen gang lest kommentarer til innlegg
om aktuelle hendelser eller kulturendringer fra ulike kristne
organisasjoner eller grupperinger? Noen ganger kan en lure på om
de kristne har noe som helst til felles!
Det er ikke annerledes for muslimer. En felles tro hindrer ikke uenighet
om nasjonal økonomi, barneoppdragelse eller hvilke politikere man bør
stemme på. For ikke å glemme endeløse diskusjoner om hvilken versjon av
Den hellige skrift som er den mest korrekte, og hvilke religiøse ledere som
tolker disse hellige skriftene riktigst.
I århundrenes løp har de kristne formet grupperinger som reflekterer
ulike uttrykk for troen, eksempelvis om gudstjenesteordningene, beste
organisasjonsform og familiepolitikk. Politiske retninger, sosiale retninger,
teologiske retninger – dette er alle plattformer for samarbeid med andre
som deler våre synspunkter, samt rekruttering av folk som ikke allerede
deler dem.
For kristne er det viktig å huske ordene fra 1. Korinterbrev 12,12: «Slik
kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én
kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus.» Til tross for våre
ulike syn i mange saker, er det vår felles tro på Jesus Kristus som gjør oss
til én kropp.
Innen islam er det også bevegelser som står for ulike måter folk bør
leve og tilbe på for å være gode muslimer. Gjennom denne bønneguiden
ønsker vi å gjøre deg kjent med noen av disse retningene og prøve å finne ut
hvordan vi best kan be for ulike bevegelser blant verdens muslimer.

Kristne i hundretusener
rundt om i verden samles
i bønn for muslimene de
neste 30 dagene. Be som
Jesus gjorde i Johannes
17,20-23, at Kristi kropp skal
være ett, slik at verden skal
få erfare Jesu kjærlighet.
Be om at kristne i
ord og gjerning må være
overbevisende vitner for
muslimer om hvordan Jesus
kan omskape, slik at det de
først og mest legger merke
til ikke er våre innbyrdes
ulikheter, men vår
kjærlighet, som i Johannes
13,35.
Alle muslimer, uansett
trosretning, ser på Jesus
som en viktig profet. Be
om at de må få oppleve at
Han åpenbarer seg for dem
gjennom denne tiden med
bønn og faste.
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DAG 2 - 25. APRIL
TYRKIA
INSPIRASJON TIL BØNN

     

  
forbindelsen de leter etter i
Jesus. 2. Peter 1,3-5
 Blant Tyrkias 80
millioner innbyggere er det
noen få tusen kristne med
muslimsk bakgrunn. Be for
dem, at de må få dele troen
   


S

ufi-bevegelsen er utbredt i mange deler av
muslimverdenen. Den oppstod i islams
første tid og understreker den indre åndelige
opplevelsen av troen. Sufiene søker en åndelig
forbindelse, noen ganger gjennom selvoppofrelse
eller ekstatiske former for meditasjon, der de
snakker eller danser seg inn i transe. Et eksempel
på dette finner vi hos den tyrkiske mevlevi-ordenen
av sufier og deres virvlende dans.
Enhver sufi er medlem av en orden som
er oppstått rundt en stor mester, som er en
etterkommer av profeten Muhammed og har stor
makt over hvert medlem. Disse ordenene påvirker
ikke bare deres medlemmer, men hele samfunnet

Foto © Flickr CC Christopher Rose

 Mediter over Salme
36,6-10, og bli inspirert til
  
dem de påvirker.

 i Tyrkia
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de er en del av. I Tyrkia, for eksempel, er det anslått
at troen og livsførselen til omtrent alle muslimer er
formet av sufistisk tankegods.
Sufisme er forbudt i noen land på grunn av
deres politiske aktivitet, men de eksisterer og er
utbredt i hele muslimverdenen. I Tyrkia er sufiordenen Naqshbandi svært framtredende og har
påvirket flere viktige politiske ledere.
Det endelige målet for en sufi er å legge ut på en
reise for å befri seg selv fra denne verdens plager,
og fokusere på Guds kjærlighet. Under mesterens
veiledning begynner sufien med loven (sharia), som
inneholder islams fem søyler. Enden på reisen er
perfekt kunnskap og en «visjon av Allah».

DAG 3 - 26. APRIL

Tijaniyyah-ordenen

A
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bdul skyndte seg gjennom mørket for å
delta i feiringen av profeten Muhammeds
bursdag, som begynte ved midnatt i hans
landsby i Senegal. For en tijani, medlem av sufiordenen Tijaniyyah, var denne tilstelningen den
viktigste samlingen i året. Abdul og de andre
tijaniene skulle tilbringe natten med å resitere
Koranen, fremføre dikt og dele fortellinger om
Muhammeds liv.
Tijaniyyah-ordenen oppstod på 1780 tallet
i det som nå er Algerie, som en reaksjon på
den dominante ordenen Qadiriyyah, som var
konservativ og fundamentalistisk i synet på islam.
Tijaniene var mer fokusert på sosiale reformer og
grasrotvekkelser innen islam, med vektlegging på
utvikling av kultur og utdanning.
Sufi-ordener, eller «tariqaer» er forskjellige
veier til åndelig opplysning innen den mystiske
utøvelsen av islam, «sufismen». Tijaniyyahordenen er mest utbredt over Vest-Afrika, spesielt
Senegal, Gambia, Mauretania, Mali, Guinea,
Niger, Tsjad, Ghana, Nord- og Sørvest-Nigeria
og deler av Sudan. Den er eksklusiv. En tijanier
kan ikke tilhøre noen andre sufi-ordener. Det er
en viktig praksis for dem å resitere og gjenta deler
av hellige skrifter. De har formuleringer som de
ramser opp daglig, både for seg selv og på faste
samlinger. Disse består av Allahs navn, korte
bønner, og andre fraser som har til mål å rette
fokus mot Allah.

DELER AV AFRIKA
INSPIRASJON TIL BØNN

 Tijaniyyah-bevegelsen
er mest aktiv i en region
som har tusenvis av unådde
muslimske folkegrupper.
Be for de voksende Jesusbevegelsene som er i
gang blant noen av disse
gruppene og for kristne
som arbeider blant dem.
 I noen land har tijani 
Be om at de må bruke
   
fremme fred og velferd for
vestafrikanerne.
 Salme 136 er
et eksempel på en
repeterende salme som
brukes av kristne for å
minnes Guds kjærlighet.
La deg inspirere av denne
salmen til å be for tijaniene.

DAG 4 - 27. APRIL
EGYPT OG SUDAN
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be for nubierne med
tanker fra Apostlenes
gjerninger 22,14-15, at de
må vende tilbake til sine
forfedres tro og starte nye
menigheter.
 Be for nubiere som
er under påvirkning av
    
at de må få virkelige møter
med Jesus.
 Be om visdom for det
voksende antall kristne
arbeidere som er i tjeneste
blant nubierne.
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Nil-nubierne i Egypt og Sudan

A

bu Ali vokste opp som tradisjonell muslim
i en nubisk landsby sør for Aswan i
Egypt. Da han ble eldre begynte han å
utforske sufismen – en mystisk form for islam,
hvor tilhengerne søker dypere forståelse, åndelig
kjærlighet og sannhet gjennom å oppnå personlige
opplevelser med Gud.
Abu Ali tilbrakte daglig mange timer i
meditasjon, i håp om å få en gudsåpenbaring. Etter
hvert ble han desillusjonert av sufismen, og da han
samtidig fikk høre evangeliet, vendte han seg til
slutt til Jesus.
Så langt tilbake som
på 500-tallet var det tre
nubiske kongedømmer i
Nil-dalen. I alle fantes det
koptisk kristendom; her
finner vi noen av de eldste

afrikanske menighetene. Utbredelsen av islam på
1200-tallet førte til at de gradvis ble utryddet, og i
dag finner vi få kristne nubiere.
99 % av nubiernes 2 millioner er
sunnimuslimer. Mange slike som Abu Ali er
tiltrukket av sufismen, da de ønsker å få en dypere
erfaring med Gud. Noen begreper og tenkemåter
innenfor sufismen gjør dem mer mottakelige for
evangeliet enn sunni-tilhengere.
Høy arbeidsledighet, delvis på grunn av
byggingen av Aswandammen i 1971, sendte
tusenvis av nubiske menn til Gulfstatene og
Saudi-Arabia for å tjene penger de kunne sende
til familiene hjemme. Der ble mange påvirket av
wahhabismen. Det har ført til endringer i deres
religiøse praksis, oppførsel og antrekk som de tar
med tilbake til hjemlandet. Dette fører til mer
motstand mot kristendommen.
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DAG 5 - 28. APRIL

Wahhabisme

W

ahhabismen er en konservativ bevegelse
innenfor sunniislam grunnlagt i
Saudi-Arabia på 1700-tallet av teologen
Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
Denne teologien ønsker å få tilbake en «ren» eller
fundamentalistisk form for islam. Det er en streng
form som forbyr alkohol, musikk, tobakk og enhver
form for mystikk. Wahhabismen praktiserer også
for eksempel rituelle bønner og at menn og kvinner
skal være atskilt i offentligheten.
Wahhabitter – som anser seg som de eneste sanne
muslimer som fortjener navnet – blir ofte forvekslet
med salafister, en lignende bevegelse med andre
røtter. Det er vanskelig å anslå antall tilhengere.
Flertallet av sunni- og sjiamuslimer verden over
fordømmer wahhabismen som en ekstrem sekt,
selv om den ser ut til å ha uforholdsmessig stor
innflytelse.

Denne innflytelsen skyldes i
stor grad at bevegelsen lenge har
vært forbundet med kongefamilien
i Saudi-Arabia, som brukte
wahhabisme som et middel til å
samle stammene som senere formet
den første saudi-staten på 1700-tallet.
De finansierer fortsatt generøst global
bygging av moskéer, propaganda og
undervisning for å utbre bevegelsen.
Wahhabismen er kjent som en intolerant og
aggressiv form for islam. Den har vært beskyldt for
å ha tilknytning til globale terrororganisasjoner.
Men noen observatører hevder at det er politisk,
ikke religiøs ideologi som har skylden for voldelige
handlinger.

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Wahhabitter er
 
velstående, noe som kan få
deres bevegelse til å virke
større enn den er. Be for
muslimer som motvillig
    
åk.
 Wahhabitter unngår
samkvem med ikke    
gjør det veldig vanskelig å
bygge relasjoner med dem.
Be om at Gud må møte dem
i drømmer og visjoner og gi
dem muligheter til å møte
Jesus-etterfølgere.
 Wahhabitter er
  ! "#
Abrahams barn som Paulus
skriver om i Galaterne 3. Be
om at de må få ta del i deres
arv som Hans barn.

DAG 6 - 29. APRIL
DAGESTAN
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be for de få hundre
kristne i Dagestan. Be om
at Bibelen må bli oversatt
til Dagestans folkespråk og
utgitt både som vanlig bok
og lydbok.
 Be om at myndighetene
i Dagestan må få bukt med
korrupsjonen i landet. La
deg gjerne inspirere av Esek
36,26-27
 Wahhabismen krever at
livet leves i samsvar med
«rent» islam. Be om at Jesus
må få åpenbare seg for
muslimer i Dagestan og vise
dem sin frihet. Be gjerne ut
fra Fil 1,9-11
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Wahhabisme i
Dagestan

D

agestan er en russisk republikk som grenser
til Kaspihavets vestkyst, Georgia og
Aserbajdsjan. 95 % av Dagestans befolkning
på 2,9 millioner er muslimer fordelt på mange ulike
etniske grupper.
Den ekstremt konservative Wahhabistbevegelsen har spredt seg fra Saudi-Arabia og ut i
verden. Den har hatt stor innflytelse i muslimske
samfunn. Wahhabismen kom til Dagestan på
80-tallet, og inspirerte på slutten av 90-tallet til
dannelsen av en politisk gruppering som prøvde å
erklære uavhengighet. Dette resulterte i mange år
med voldelige konflikter.
Wahhabismen har fremdeles stor innflytelse
i regionen. Den utsetter innbyggerne for strenge
restriksjoner med regler for mat, bekledning og
religionsutøvelse. Men den tilbyr også klare svar til
dem som er fått nok av korrupsjonen de er vitne til
på alle samfunnsnivåer.
Midt i alt dette overlever tradisjonell kultur. I
wahhabismen er musikk forbudt og derfor bannlyst
i moskeer. En dagestaner vi kjenner vedgår at han
likte folkemusikk før i tiden. Han forteller at da
han omvendte seg og ble en «seriøs muslim» (dvs.

Foto © CC Wikimedia

wahhabist), gav han slipp på musikken. Men da vi
besøkte ham hjemme viste det seg at han ga ikke
mer slipp på den enn at han og hans familie med
glede kastet seg ut i regionens tradisjonelle dans
«Lezginka», ledsaget av musikk.
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DAG 7 - 30. APRIL

Tablighi Jamaat

M

ed sine over 80 millioner medlemmer er
Tablighi Jamaat verdens største muslimske
organisasjon. Navnet kan oversettes
«forkynnerfelleskap» eller «misjonsforbund». De er å
finne i over 150 land, deriblant Etiopia, Sør-Afrika,
USA og Nepal. Siden de har nominelle muslimer
som målgruppe, er de ikke så kjent i kristne kretser.
De engasjerer seg ikke politisk. De tror at samfunnet
vil bli bedre når muslimer fullt ut lever etter islams
anvisninger i alt de gjør, inkludert hvordan de kler
seg og samhandler med andre. Deres største årlige
sammenkomst, Bishwa Itjema i Bangladesh, tiltrekker
seg omtrent fem millioner muslimer hvert år (to
millioner flere enn hajj), og det er også flere andre
store sammenkomster rundt om i verden.
Det europeiske hovedkvarteret for Tablighi
Jamaat finner vi i Storbritannia. Der får etterfølgerne
opplæring i hvordan man skal leve ifølge Tablighi
Jamaats prinsipper; de blir så sendt ut på korte
misjonsturer.
Anwar reiste fra Australia for å tilbringe to måneder i Delhi,
India, hovedkvarteret hvor Tablighi Jamaat ble grunnlagt. Mens
han var der lærte han mer om deres tro sammen med andre fra hele
verden, og de reiste ut på misjonsturer til steder hvor muslimene
ikke lever med den strenge sunnimuslimske livsstilen som Tablighi
Jamaat forkynner. Han visste at dette ville gi ham den utrustning
han trengte når han kom hjem igjen. Han satte pris på den dype
forbindelsen han fikk med andre unge muslimer, men den lave
livskvaliteten han møtte på misjonsturene var utfordrende.

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be om at iveren
blant Tablighi Jamaats

  
kilde i Livets kilde. (Salme
36,10)

Foto © C Tollerton

 Det årlige «itjema» i
Bangladesh i januar samler
en enorm folkemengde,
som fører til mange
logistiske utfordringer. Be
for beskyttelse mot ulykke
for deltakerne, arrangørene
og lokalsamfunnet.
 Be om at de som har
kall til å spre evangeliet
blant Tablighi Jamaats
medlemmer må være
  
(Apg 1,8)

DAG 8 - 1. MAI

Koranistene

D

e fleste muslimer
er med på at
muslimsk lov
består av tre essensielle
deler: Koranen, sunna
og hadith.

INSPIRASJON TIL BØNN

 Koranister leter etter
sannheten i Koranen. Be
om at de må få se Jesus
i tekstene og søke mer
kunnskap om Ham.
 Be for koranistene ut i
fra Ordspråkene 3,5-6.
 Be Gud velsigne disse
muslimene, som oppriktig
søker en tydelig kilde til
veiledning og åpenbaring.
$
%
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X Koranen er åpenbaringen som
profeten Muhammed fikk.
X Sunna er en samling ord, handlinger
og observasjoner som skal ha profeten
Muhammed som direkte kilde.
X Hadith er en samling bestående
av seks bøker hvor andre har skrevet
historier om Muhammeds liv.
Memorering, tolkning og anvendelse
av disse tekstene gir lærde muslimer
mer enn nok å gjøre. Koranistene,
som også kalles «de underordnede», er
en bevegelse som hevder at Koranen
er eneste kilde til religiøs lov og
veiledning, og de avviser at hadith og
sunna skal tillegges betydning. De
anerkjenner profeten Muhammeds rolle
i åpenbaringen av Koranen, men de
mener at det ikke er nødvendig, og til og
med feil å bruke sunna eller hadith som

hjelpemiddel til å tolke den.
Koranistene er kritiske til det de
mener er overdreven og upassende
dyrking av Muhammed blant muslimer.
De mener at vanlige muslimers
beundring for Muhammed er jevngodt
med avgudsdyrkelse, og de inkluderer
ham ikke i sin tradisjonelle shahada
(trosbekjennelse).
De fleste muslimer mener
koranistene er på villspor, eller til og
med vranglærere, fordi de avviser
et hovedpunkt i muslimsk lære –
profeten Muhammed som rollemodell
og levende forbilde for muslimsk
levemåte. Koranistideologi oppstod
på Muhammeds tid, men fikk økt
popularitet på 1900-tallet. Vi finner
koranistsamfunn i de fleste regioner
med mange muslimske innbyggere, hvor
de tolereres i ulik grad.

Foto © IBM

11

DAG 9 - 2. MAI

Ahmadiyyabevegelsen i
Ghana

GHANA
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at ahmadiyyene


 
&  '  #
Matt 16,13-19

Foto © Wikimedia CC

A

hmadiyya-bevegelsen ble først etablert i
delstaten Punjab i India av Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad (1839-1908), som hevdet å
være den lovede Messias og Mahdi – den islamske
reformatoren. Ghulam tilbakeviste kristne,
hinduistiske og tradisjonell islamsk lære om Jesus,
som sa at Han selv skulle komme tilbake som
Messias.
Ahmadiyyer tror at Jesu gjenkomst skjedde
ved at Ghulam stod frem. Han hevdet å ha mottatt
åpenbaringer, og at han derfor var en profet og
«åndelig guide» for menneskeheten. Ahmadiyyer
har strevd forgjeves i flere tiår med å bli akseptert
av resten av islam siden deres lære ikke er forenlig
med tradisjonell islam. Likevel er Ahmadiyya
kjent for å være en fredselskende og stillfarende
bevegelse innen islam. Den femte etterfølgeren,
nåværende leder av Ahmadiyya verden over,

er Hazrat Mirza Masroor Ahmad, som har sitt
hovedkvarter i London.
Ahmad etterlignet tradisjoner, misjonsmetoder
og terminologi fra kristendommen til tross for sin
motstand mot kristen tro. Derfor kan bevegelsen
virke attraktiv for uvitende kristne og fattige på
landsbygda. Lærens apologetiske natur tiltrekker
seg også utdannede mennesker.
Denne sekten spredte seg fra India til østog vestkysten av Afrika, og har vært til stede i
Ghana siden 1921. Her finner vi omtrent 635 000
ahmadiyyer av over 10 millioner på verdensbasis.
Bevegelsen fant først sitt hjem blant akanfolket; en lærer som var metodist ble dens første
konvertitt. Senere etablerte den seg i en muslimsk
del av artikkelforfatterens stamme, wala-folket.
Ahmadiyya har bidratt i betydelig grad til nasjonal
utvikling i Ghana og Vest-Afrika.

 Be om at Gud må få
bruke ahmadiyyenes
sosialpolitikk og
"  
til å skape forvandling og
fremgang i utviklingsland.
 Be om at ahmadiyyenes
vennlighet må få påvirke
verdens muslimer til å leve i
fredelig sameksistens med
andre religioner.

DAG 10 - 3. MAI

Daudi-Bohra-tilhengerne
INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be om at bohrafolket
må få visdom og innsikt
slik at de kan tilpasse
seg endringene i
verden.
 Be om at stadig
  
seg til Jesus som deres
øversteprest, den eneste
som kan frelse dem, slik det
står i Hebreerne 7,23-26.
 Be om at Gud må sende
kristne som kan bo blant
bohrafolket og vandre
sammen med dem mens de
"
! 
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S

habbir så opp fra kaffekoppen og forklarte
dilemmaet han var i. Det var snart tid for
høyskoleeksamener, men den religiøse lederen
for Daudi Bohra, en sekt innen shia-islam, var i byen
for å feire en stor høytid. Lederen kalles for Dai.
Tusenvis var kommet for å få del i den velsignelsen
han formidlet med sitt budskap. Det var forventet
at Shabbir skulle møte opp, selv om det innebar å
stryke på eksamen og mislykkes med studiene.
«Jeg tror dette er en test» - sa han. «Hvilken vei
skal jeg følge? Skal jeg gjøre det verden anser som
viktig og ta eksamen, eller skal jeg følge Dai og ta
hans eksamen?»
På verdensbasis finner vi over en million
bohramuslimer. Storparten bor i India, men det
er også mange i USA, Europa og Øst-Afrika. De
tror at evnen til å få åpenbaringer gikk i arv hos
imamene som var etterkommere av Muhammed.
Etter en rekke imamer gikk den siste imamen
i skjul, men Dai kan kommunisere med denne
skjulte imamen. For bohraene representerer

veiledning og velsignelse fra Dai veien til å lykkes
både i denne verden og den neste.
Shabbirs dilemma representerer to
motstridende bevegelser blant bohrafolket. I
økende grad møter de muligheter utenfor deres
samfunn, som leder dem bort fra tradisjonene
de alltid har kjent til. Skal Shabbir prioritere
kravene om skole og karriere, eller skal han gå
imot verdens krav og stole fullt og helt på Dai og
bohrasamfunnet?

Foto © Erin Schenk
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DAG 11 - 4. MAI

Myndiggjøringen av kvinner  

D

et var en helt vanlig dag i juni 2017, på en restaurant i
Riyadh, Saudi-Arabia, men alt skulle snart endre seg.
Plutselig begynte telefonene
å pipe og ringe. Vantro leste vi
meldingene som strømmet inn.
Gledesrop overdøvde samtalene.
Bilene utenfor hang på hornet. For
kvinner var disse uventede nyhetene
om at de fikk lov til å kjøre bil et
minneverdig øyeblikk i Saudi-Arabias
historie, men det skulle ta et helt år før
forbudet faktisk ble fjernet.
Saudi-Arabia har sett
bemerkelsesverdige forandringer
som fremmer kvinners rettigheter og
myndiggjøring de siste årene, selv om
det internasjonale samfunnet ofte ser
på det som svært langsom framgang.
Det er ikke lenge siden kvinner i
Saudi-Arabia ikke hadde lov til å kjøre, stemme, studere eller
arbeide i offentligheten. I løpet av noen få år har alt dette endret
seg. I august 2019 ble det til og med kunngjort at saudiske kvinner
over 21 år skulle få ha eget pass og kunne reise utenlands uten
samtykke fra en mannlig verge.
Her i ørkenriket skjer det ekstraordinære framskritt for
kvinnene. Selv om det fortsatt er en lang vei å gå, blir ikke de
lenger holdt tilbake av loven, og disse endringene i hverdagslivet
forandrer faktisk hele verden.

SAUDI-ARABIA
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om nasjonal støtte til
å fortsette utviklingen som
gir kvinner frihet og like
rettigheter i Saudi-Arabia,
inkludert religionsfrihet.
 * #
i kvinnepolitikken er
et direkte resultat av
reformene initiert av
kronprins Mohammed
Bin Salman, og Visjon
2030. Be om at saudiske
myndigheter må fremme
trivsel og utvikling for alle
saudi-arabere.
 Det var kvinner som var
" "
den oppstandne Kristus. Be
om at det også må bli slik i
Saudi-Arabia. (Lukas 24)
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DAG 12 - 5. MAI
GLOBAL/INDIA

Himmelske smykker

D

«

INSPIRASJON TIL BØNN

 Be for disse tilhengerne

av «Himmelske smykker»
at de må søke Guds rike som
en særlig verdifull perle.
(Matt 13,46)

 Be om at disse kvinnene
også må få muligheten til
"%#  
«Ditt ord er en lykt for min
fot og et lys for min sti».
(Salme 119,105)
 Be for mødre som
oppdrar neste generasjon
i muslimverdenen. Må de
selv få kjenne Gud som Far,
og må de med visdom og
mot lære sine barn at de er
elsket av deres Himmelske
Far og verdifulle i Hans
øyne.
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et er en skikkelig berømt bok, en veldig viktig bok, og den er
skrevet spesielt for kvinner.»
Jeg hadde spurt Zahra om hun kjente til boken Himmelske
smykker. Hun ble overrasket, selvfølgelig gjorde hun det!!! Hun fortalte
meg hvordan tanten hennes jevnlig hadde samlet kvinner i det
muslimske nabolaget hennes for å lese og diskutere denne boken. Som
liten jente hadde Zahra lyttet til dem mens hun lekte. Nå, som voksen,
var hun del av sin egen samtalegruppe. Det fins tusenvis av lignende
bok-grupper for kvinner verden over.
Bahisthi Zewar, eller Himmelske smykker, ble skrevet i Nord-India
tidlig på 1900-tallet. Det er en praktisk veiledning for muslimske
kvinner i å leve religiøse og moralske liv. De muslimske lederne på
denne tiden var bekymret for en voksende ikke-islamsk påvirkning,
inkludert fra kristendommen. Derfor ville de gi kvinnene en dypere
religiøs forståelse slik
at de kunne lære opp barna og beskytte
familiens religiøse identitet.
Hundre år senere er det en av de
mest trykte bøkene i Sør-Asia, studert av
mange sunni-muslimske kvinner over
hele verden. Den blir ofte gitt til en brud
på bryllupsdagen, sammen med en kopi
av Koranen. I deler av Storbritannia
møtes grupper av muslimske
tenåringsjenter to ganger i uken for
å studere Himmelske smykker. De
studerer den gjentatte ganger helt
til de blir voksne, og diskuterer
jevnlig hvordan de skal anvende
undervisningen om familielivet.
Foto © C Tolle

rton

Foto © C Tollerton

DAG 13 - 6. MAI

«Nation of
Islam»

USA
INSPIRASJON TIL BØNN

I

slam kom til USA med
muslimske slaver fra Afrika.
Religionen var først stille og
gjorde lite av seg; men så ble den
mer og mer aktiv på begynnelsen av
1900-tallet.
Nation of Islam er en politisk
og religiøs bevegelse som ble stiftet
i Detroit, USA, i 1930 av Wallace
D. Fard (Wali Fard Muhammad).
Den har således ingen relasjon til IS (Islamic State)
i Syria og Irak. Bevegelsen ble raskt overtatt av
hans assistent, Elijah (Poole) Muhammad. Den
fremmet de grunnleggende læresetningene i islam:
sterkt familieliv og tradisjonell islamsk praksis.
Elijah Muhammad arbeidet også for å inspirere
svarte amerikanere til å bli seg bevisst sin identitet
og makt, og ville at de skulle danne en egen svart
nasjon i sørstatene.
Den mest kjente leder for Nation of Islam,
Malcolm X, tok over i 1950-årene. Men han ble
senere utvist fra bevegelsen og gikk inn for en
mer ortodoks form for islam før han ble drept i
1965. Bevegelsen gjennomgikk flere splittelser og
endringer før den ble gjenopprettet i 1977, under
karismatisk ledelse av Louis Farrakhan. Farrakhan

 En femtedel av
Amerikas muslimer er
svarte, og halvparten av
disse er konvertitter til
islam. Be om at svarte
muslimer i Amerika må få
møte Jesus og få sine liv
forvandlet.
Foto © Wikimedia CC Daniel X O'Neil

ble en framtredende stemme i Amerika. Hans mål
var å fremme de økonomiske interessene til svarte
familier og redefinere de negative stereotypene av
svarte menn.
Nation of Islam sin trosvariant kan
sammenlignes med sunniislam, men førstnevnte
tillater sine etterfølgere å faste i desember
istedenfor i den tradisjonelle ramadantiden, noe
som kan gjøre det enklere for nye konvertitter.
Også i andre spørsmål er Nation of Islam
kontroversiell; både muslimske og ikke-muslimske
grupper er uenige med deler av deres ideologi
og strategi. Likevel forblir den en innflytelsesrik
bevegelse med sine 20 000 til 50 000 medlemmer.

 Be for organisasjoner
og enkeltpersoner som
arbeider for rettferdighet
mellom rasene i USA. Be om
visdom og styrke.
 Be for kristne i Amerika,
at de må møte sine
muslimske naboer med
kjærlighet slik Jesus viste
det i historien om den
barmhjertige samaritan.
(Lukas 10,25-37)
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DAG 14 - 7. MAI
INDIA
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at India, med
sitt religiøse og kulturelle
  
 
til å leve i fred på, og at alle
religioner må slutte med
vold og heller samarbeide til
felles beste.
 Be om at muslimer
som bor i lukkede nabolag
i Uttar Pradesh må få
muligheten til å høre
budskapet om Jesus.
 Be om at kristne i NordIndia må bidra til å skape
fred, og bringe håp, lys og
kjærlighet fra Kristus inn
i mørke lokalsamfunn.
(Joh 8,12)
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Muslimer i Uttar Pradesh i India

S

elv om det er mer enn 180 million muslimer
i India, forblir de en minoritet; de utgjør
bare 15 % av Indias 1,3 milliard innbyggere.
Av disse 180 millionene er anslagsvis 85 %
sunnimuslimer, og av dem igjen bor nesten 40
millioner i Uttar Pradesh, den mest folkerike staten
i India. Til tross for hundrevis av år med misjon,
så er muslimene i Nord- India, nærmere bestemt
sunnimuslimene i Uttar Pradesh, dessverre fortsatt
å regne som et unådd folkeslag.
Etter opptøyene i Gujarat i 2002, hvor over
tusen muslimer ble drept av militante hinduister,
har muslimene i Nord-India levd i frykt. Som et
resultat har muslimene gått i retning av å bo i
tette, ofte fattige lokalsamfunn, for slik å føle seg
tryggere. Over hele Nord-India er de muslimske
områdene kjennetegnet av rekker av grønne
flagg, mens oransje flagg pryder hinduistiske
nabolag. Siden forfølgelsen av både muslimer

og kristne fortsatt er intens, er lokalsamfunnene
til sunnimuslimene i Uttar Pradesh praktisk talt
under beleiring. Negativ medieomtale fører til
flere angrep, og muslimske nabolag opplever at
de blir nektet grunnleggende goder som vann,
sanitæranlegg, skoler og helsetjenseter.
Til tross for slik motgang og fare fortsetter
muslimer i Uttar Pradesh å ønske gjester hjertelig
velkommen. Mens vi drikker te og spiser sammen,
ber vi om at disse dyrebare menneskene må få
erfare det håpet som bare Jesus kan gi dem.

DAG 15 - 8. MAI

Det muslimske brorskapet

D

betegnelsen blir motarbeidet av
flere menneskerettighetsgrupper.
De anses å være for radikale av
noen, mens andre mener de ikke er
radikale nok. Siden organisasjonen
er stor, løst organisert, og med
mange aktører, er det ikke utenkelig
at alt det ovennevnte kan finnes i den.

et muslimske brorskapet blir ansett som
en av de eldste og mest innflytelsesrike
muslimske bevegelsene i moderne tid.
Gruppen ble grunnlagt i 1928 av en egyptisk lærer.
Den anser islam som et verktøy for personlig
og sosial fremgang, og er bredt engasjert i
veldedighetsarbeid.
Det muslimske brorskapet spredte seg
raskt rundt i araberverdenen, og fikk tidlig en
fremtredende politisk rolle i denne regionen.
De ønsket opprettelse av islamske stater basert
på islamsk lov, og reformasjon av eksisterende
politiske systemer. I 1950-årene ble det ansett
som en trussel i flere arabiske land, noe som
førte til at mange aktivister flyktet til Europa. I
Europa påvirket brorskapet opprettelsen av andre
organisasjoner som skulle representere de lokale
muslimenes interesser og kjempe for saker som
angikk dem.
Noen analytikere tror bevegelsen er i krise i
de arabiske land, spesielt i Egypt. Med konflikter
rundt ideologiske og strategiske prioriteringer
mellom eldre og yngre medlemmer skapes enda
større usikkerhet om dagens mål og aktiviteter.
Det muslimske brorskapet er en kontroversiell
bevegelse. Den hevder selv å være en fredelig,
demokratisk organisasjon som fordømmer vold.
Den regnes å være en terroristorganisasjon av
noen få arabiske stater og Russland, men denne

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be for medlemmene av
det muslimske brorskapet
  
arabiske nasjoner, at de må
     #
til å fremme fred, frihet og
velferd i sine lokalsamfunn.
 Be om at muslimer som
er motiverte til å gjøre gode
gjerninger, må få utgjøre en
positiv forskjell der de bor.
 Ett av det muslimske
brorskapets mest populære
slagord er «Islam er
løsningen». Be om at
gruppens medlemmer få
øynene opp for en annen
løsning: Jesus. (Joh 14,6)

Foto © Wikimedia CC public domain
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DAG 16 - 9. MAI

Deobandi-bevegelsens madrasaer

E

n madrasa eller seminar for
islamstudier er en institusjon
hvor muslimer studerer for å
bli ledere av en moské, eller bare
lære mer om islam. Deobandibevegelsen utruster nye ledere
gjennom deres madrasaer over

INSPIRASJON TIL BØNN

 Velsign disse unge
muslimske lederne i Jesu
navn, og be om at de først
må søke Guds rike.
 Deobandi madrasaer
har lederroller i muslimske
samfunn. Be om at de må
bli preget av gudommelig
visdom, medfølelse og
vennlighet.
 Be om at mange ledere
i deobandi-bevegelsen må
si som salmisten: «Se, jeg
lengter etter dine påbud,
gi meg liv ved din rettferd!
Herre, la din miskunn
komme til meg, og din
frelse, slik du har sagt!»
(Salme 119,40-41)
20

Foto © C Tollerton

hele verden. Deobandiene er sunnimuslimer. De
anser seg ikke nødvendigvis som en retning innen
sunniislam, men ser ofte på seg selv som de de mest
ekte blant sunnimuslimer.
Deobandi-bevegelsens første madrasa startet
i Deoband, India, i 1866. Målet for institusjonen
var å bevare og beskytte muslimsk kultur, og
de visste at én madrasa ikke ville være nok til å
oppnå dette målet. Alle studentene blir utstyrt og
oppmuntret til å starte nye moskéer eller madrasaer
når de er ferdig utdannet. I dag finner vi over
100000 deobandi madrasaer rundt om i verden,
mange i Pakistan, India, Bangladesh og områdene
deromkring.
De siste førti årene har deobandi-bevegelsen
startet madrasaer i Sør-Afrika, Australia,
Storbritannia, Canada, Trinidad og Tobago og
i USA. De finansieres av det lokale muslimske
samfunnet, og evner å tilpasse sine tjenester
til omverdenen, for eksempel ved å holde
undervisning på engelsk, eller besvare spørsmål om
muslimske perspektiver på kristne høytider.
Faktum er at den første deobandi madrasaen
startet i en kontekst hvor muslimer prøvde å
beskytte sin tro og kultur mot påvirkninger fra
utsiden. Det betyr at deobandi-bevegelsen er godt
posisjonert til å fremskaffe nye muslimske ledere
som kan gjøre det samme.

DAG 17 - 10. MAI

Progressive
muslimer

T

Foto © Pexels CC Prince Photos

ariq vokste opp i en
religiøs muslimsk
familie. Han gikk
regelmessig i moskéen med
familien i et tradisjonelt
muslimsk lokalsamfunn.
Men Tariq begynte å
utfordre disse tradisjonene
da han ble eldre. Ansatt i et
internasjonalt selskap, og
med en mangfoldig vennekrets, begynte Tariq
å sette spørsmålstegn ved relevansen til noen
av de islamske tankene i forhold til sine daglige
utfordringer. Tariqs familie fryktet at han var
kommet på avstand fra troen sin, men Tariq ville
ikke slutte med å være muslim. Han ville finne en
måte å være muslim på i dagens samfunn.
Progressive bevegelser i islam, noen ganger
sammenfattet med begrepet islamsk modernisme,
møter utfordringen med å tolke en religion som ble
grunnlagt i 600-tallets Arabia inn i en moderne
verden. Bevegelsen dukket opp på 1800-tallet, i en
tid med rask endring som påvirket den muslimske
verden på mange måter, inkludert kolonisering og
framveksten av den vestlige sivilisasjonen.
Progressive muslimer prøver ikke å fjerne sin

INSPIRASJON
TIL BØNN

tro fra det offentlige livet – de forsøker å praktisere
troen i det moderne samfunnet, spesielt i forhold
til moderne verdier når det gjelder kvinner,
LHBT-grupperinger og menneskerettigheter. De
stiller til valg i offentlige verv på plattformer som
understreker likhet, eller de danner organisasjoner,
som Inclusive Mosque Initiative, startet i London,
Storbritannia, eller den globale gruppen Muslims for
Progressive Values.
Progressive muslimer kan bli motarbeidet av
mer konservative muslimer hvor de enn er. Noen
møtes bare privat, eller online, for å diskutere troen
sin, i frykt for fordømmelse fra samfunnet eller
familien.

 Matteus 7,7-10 sier:
«Be, så skal dere få. Let,
 
;
for muslimer som stiller
spørsmål og leter etter
svar om tro i den moderne
verden.
 Be for muslimer som
ser med uro på raske
forandringer i sine samfunn
  

fred i Ham som er konstant.
(Jakob 1,17)
 Be om muligheter til å
bli kjent med progressive
muslimer, til å snakke med
dem om hvordan det er å
følge Jesus i 2020.
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DAG 18 - 11. MAI
IRAN
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at Irans ledere
og folk må gå inn for en ny
revolusjon, en som fører til
fred, stabilitet og frihet.
 Be for det iranske folket
som lider under vanskelige
økonomiske og sosiale
forhold. Be med inspirasjon
fra Salme 63.
 Be for den nye
bevegelsen i Iran, en
bevegelse i retning av tro
på Jesus. Be om at den må
vokse og spre seg til andre
land.
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Den islamske revolusjonen i Iran

F

or Iran og hele muslimverdenen var
1979 et betydningsfullt år. Utbredt sosial
urettferdighet, ledere i eksil, vestlig orientert
politikk og religiøs innflytelse fra vesten førte til
et opprør. Det persiske monarkiet ble erstattet
av en islamsk republikk. Den berømte Ayatollah
Khomeini kom tilbake til Iran etter å ha vært i eksil
i Frankrike for å lede revolusjonen og etablere en
ny islamsk stat.
Iran byttet ut vestlig kulturell innflytelse med
et konservativt muslimsk teokrati, eller religiøst
styresett, med segregering av kvinner og sensur av
media og kulturliv. Disse endringene spredte seg til
mange muslimske naboland. Arabiske stater, som
for eksempel Egypt, ble også mer konservative.
Dette begrenset friheten for deres innbyggere og
påvirket hverdagen til millioner.

Mer enn 40 år etter revolusjonen gir synkende
fødselstall og økende levealder en aldrende
befolkning i Iran. Mange som kunne flykte har
reist, og mange av dem som er igjen er misfornøyde
med resultatet av revolusjonen. Den økonomiske
situasjonen virker håpløs, tallet på rusavhengige er
et av verdens høyeste, og mange er desillusjonerte
av de muslimske lederne.
Samtidig blir mange iranere ledet til
etterfølgelse av Jesus gjennom kristne medier
og overnaturlige åpenbaringer. I neste artikkel
(dag 19) vil vi fortelle mer om fremveksten av
hemmelige husmenigheter i Iran. Den islamske
revolusjonen påvirket hele Midtøsten og verden.
Det gjorde også evangeliet om Guds rike da det
kom. Kanskje det kan skje igjen.

Foto © Flickr CC Mostafa Meraji

DAG 19 - 12. MAI

Huskirkene i Iran

M

ahnaz ringer nervøst på døra. Hun forter
seg inn og ser at velbrukte Bibler ligger
på bordet. Hun blir møtt av seks kjente
smil og skjønner at hun er på rett plass. Dette
lille kristne fellesskapet med nye troende møtes
i forskjellige hjem hver uke; de må unngå å bli
avslørt.
De begynner møtet med lovsang. Stille, så
de ikke høres av naboene. Etter lovsangen deler
de sine vitnesbyrd, og så lytter de til en andakt
over internett. Undervisningen fra Matteus 10 er
hardtslående: Jesus sier til disiplene sine at de må
forvente å lide for Hans navns skyld. Faktisk ble
taleren selv tvunget i eksil på grunn av forfølgelse.
Mahnaz lytter nøye. Hun kjenner allerede til
farene, men har bestemt seg for at Jesus er verd det.
Mahnaz er en del av Irans raskt voksende
huskirke-bevegelse.
Irans huskirker dukket først opp sent på
1990-tallet. Etter flere tiår med restriksjoner
på kristne gudstjenester etter den islamske

IRAN
revolusjonen i 1979 innså kirkeledere at den eneste
måten å fortsette å forkynne evangeliet i Iran var å
operere i det skjulte.
Det som begynte med noen dråper har blitt til
en elv. Nå formes hemmelige fellesskap ukentlig
ettersom evangeliet spres. Det er ikke uvanlig å
høre om hele familier som kommer til tro sammen.
Myndighetene i Iran reagerer hardt når
huskirker blir oppdaget. Likevel er det mange som
Mahnaz, som lengter etter å samles med andre
troende for å lære mer om deres dyrebare Frelser.
Og når ikke-kristne ser at de troende villig lider for
sin tro, blir nysgjerrigheten på Jesus enda større.

Foto © Flickr CC Ninara

INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om Guds velsignelse
over nye troende, som
Mahnaz, mens de vokser
i troen. Be også om
beskyttelse for kirkene
deres.
 Be om fred, framgang
og stabilitet i Iran, og om at
alle iranere må få frihet til å
tilbe slik de ønsker.
 Be for Irans
myndigheter at de må
møte de kristne med
rettferdighet. Be om at de
kristne må fungere som
salt og lys i det iranske
samfunnet. (Matt
5,13-16)
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DAG 20 - 13. MAI

INSPIRASJON TIL BØNN

 Det er omtrent
<=>?>>> 
arbeidsinnvandrere på
@   
få et møte Jesus der. Må
de også gjøre godt arbeid
og nå sitt mål om å sende
penger hjem til familiene
sine.
 Be for de kristne på
@    
anledningen til å formidle
Guds kjærlighet til disse
som besøker landet deres.
    
arbeidsgivere må
behandle sine ansatte med
rettferdighet og vennlighet,
bry seg om deres behov og
gi dem mulighet til å høre
om Jesus.
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Muslimer på Taiwan

D

et er over 350 000 muslimer på Taiwan. De fleste
er arbeidsinnvandrere fra Indonesia. Majoriteten
er håndverkere, fiskere, hushjelper og sykepleiere,
men noen kommer også som studenter eller har taiwansk
ektefelle.
Mange arbeidsgivere respekterer sine muslimske
ansatte og lar dem følge islamske leveregler som daglig
bønn, faste under ramadan og feiring av muslimske
høytider. Men innvandrerne savner selvfølgelig familien
og har regelmessig kontakt med dem via mobiltelefon og
sosiale medier.
Søndagen er ukas høydepunkt for Taiwans muslimske
fremmedarbeidere. Fra hele landet samles de da på
sentralstasjonen i Taipei. De ser seg rundt etter kjente
ansikter, finner et hjørne hvor de kan sitte sammen og
prate med andre på sitt eget språk. De spiser tradisjonell
indonesisk mat, deler opplevelser med hverandre og
diskuterer nyheter hjemmefra. For disse muslimene med
hjemlengsel er dette en oppfriskende pause etter en travel
uke.
Vanligvis må en fremmedarbeider signere en 3-års
kontrakt for å jobbe på Taiwan. Når kontraktstiden
er over, må de enten reise tilbake til Indonesia eller få
jobb hos en ny arbeidsgiver. Med så mange landsbyer i
Indonesia som enda ikke er nådd med evangeliet, kan
disse tre år på Taiwan være den eneste sjansen arbeiderne
får til å høre budskapet om Jesus.

Foto © Wikimedia CC Aexcoon
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DAG 21 - 14. MAI

Muslimer i Kashmir

KASHMIR

K

ashmiri-folket har en interessant geografisk
beliggenhet: det muslimske Pakistan i vest,
hinduistiske India i sør, buddhistiske Tibet
i øst. Alle tre religionene har påvirket Kashmir, og
man finner et av de helligste pilegrimsmålene for
hinduer her den dag i dag.
Kashmiri-folket er hovedsakelig muslimer. De
bor i grenseområdet mellom India og Pakistan i et
antall av nesten 8 millioner, de fleste i de indiske
delstatene Jammu og Kashmir. Regionen har vært
i konflikt helt siden Indias uavhengighet fra
Storbritannia i 1947, delvis fordi både India
og Pakistan hevder at området er deres, og
dessuten fordi kashmiri-folket ikke føler
tilhørighet til noen av disse landene.
Det er ikke islamsk ekstremisme
som driver kashmiriene til å ønske
en uavhengig stat, selv om både
en frigjøringsbevegelse og andre
grupperinger påvirker i en slik
retning. Det er heller deres
identitet som kashmiri-folket. De
er som regel svært overbeviste

INSPIRASJON TIL BØNN

 Det er ikke mange som
prøver å nå kashmiriene
med evangeliet nå, men
indiske misjonærer arbeider
i området. Be om at de må
ha fremgang.

i sin tro på grunn av betydelig innflytelse fra
sufisme (en islamsk form for mystikk), men
ekstremistiske er de ikke.
Likevel er kashmiriene blitt mer
konservative i løpet av de siste 15 år, delvis
fordi en kjent muslimsk tv-predikant
har advart mot at kristne vil prøve å
konvertere dem. Til tross for spor etter
misjonsarbeid i området fra hundre år
tilbake, er det nå knapt noen Jesustroende blant dem.

 Mange retninger
kjemper om kashmirienes
oppmerksomhet og
tilslutning. Be om at de

 
stabilitet i regionen.
 Be for politiske og
separatistiske ledere som
    
de må arbeide for enhet, til
beste for kashmiri-folket.
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DAG 22 - 15. MAI

Utenlandske studenter

D

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be for muslimske
studenter som er langt
Q  

støttende venner og gjøre
det bra i studiene.
 Be for organisasjoner
som Friends International,
som fokuserer på å nå
utenlandske studenter
fra den muslimske verden
med Jesu kjærlighet. Be
om visdom, følsomhet og
dype vennskap som kan gi
mulighet for gode samtaler.
 Be om at menigheter
og enkeltpersoner må se
mulighetene til å bli venner
med muslimske studenter
fra andre land og være
villige til å bli kjent med dem,
forstå dem og velsigne dem.
(Matt 25,34-36)
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et siste tiåret har mange
muslimske studenter reist
utenlands for å ta høyere
utdannelse. Mange menn, kvinner
og familier flytter til land hvor
kontakt med kristne er veldig
sannsynlig, og bor der opptil fem år.
For eksempel flytter 15 000 muslimer hvert
år til Storbritannia som utenlandske studenter.
Denne bevegelsen av dyktige, intelligente
muslimer fra Midtøsten, Nord-Afrika,
Indonesia, Malaysia og Sentral-Asia
har blitt gjort mulig gjennom etablerte
avtaler mellom universiteter og
regjeringer. Livet som utenlandsstudent
kan være stressende og ensomt, men

lokale menigheter får en fantastisk mulighet til å ta
seg av utenlandske studenter med kristen omsorg,
og hjelpe dem mens de tilpasser seg et veldig
annerledes samfunn.
Gjennom vennskap og gjestfrihet kan kristne
vise utenlandske studenter Jesu kjærlighet og klare
opp i mange misforståelser. Når disse studentene
vender tilbake til hjemlandet, er forståelsen av
kristendommen formet av deres erfaringer.
For eksempel: Mohammed fra Midtøsten
kom til Storbritannia fiendtlig innstilt
overfor kristne, men anser dem nå som
sine nærmeste venner. Og Saara, fikk en
helt ny forståelse av hvem Jesus er og
elsker Ham som aldri før.

DAG 23 - 16. MAI

Mappila-folket i India – Kvinner med en stemme

I

Foto © Flickr CC Meena Kadri

den vakre delstaten Kerala ser du noe du ikke
ser i andre landlige områder i India: jenter på
skolevei sammen med guttene. Langs kysten
finner vi landsbyer med folk i middelklassen.
De hører til en moderat retning innen islam. De
kan skryte av fargerike moskéer og madrasaer
(koranskoler) hvor barn – både gutter og jenter
– lærer å lese, skrive, og resitere Koranen. Her
er leseferdigheten på 90 %, og flesteparten av de
omtrent ti millioner mappilaene i denne regionen
har utdannelse og har reist mye. De representerer
en voksende bevegelse som arbeider for at kvinners
verdi og rettigheter skal bli anerkjent.
I januar 2019 tok Ayisha datterens ansikt
mellom hendene, bøyde seg ned, så henne inn i
øynene og sa: «I dag skal jeg få en stemme som
kvinne. På grunn av det jeg skal gjøre i dag kan jeg
si at kvinner, muslimske kvinner, mappila-kvinner,
kvinner i Kerala og i hele India er like verdifulle
som menn, og derfor må behandles likt med
menn.» Den dagen formet Ayisha, sammen med
fem millioner andre kvinner, en «kvinnelig vegg»
med en lengde på over 600 kilometer. De stod med
ansiktet vendt mot veien og høyre hånd utstrakt for
å spre budskapet om at kvinner har rettigheter og
verdi både i Guds og menneskers øyne.
Kanskje er det mappila-kvinnene som med
samme mot og tro skal lede sine familier inn i
Guds rike.

DAG 24 - 17. MAI

Kulturelle
muslimer

H

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be for muslimer som
lengter etter en tro som er
viktig og utgjør en forskjell,

"
Jesus. Matt 6,33
 Tenk over, i bønn,
hvordan vi som tror på
Kristus regelmessig kan
ransake oss selv, så vårt
vitnesbyrd er autentisk.
2 Kor 13,5 og Jak 3,9-12

ar du hørt uttrykket
«kulturell kristen»? Det
beskriver en person som
sier seg enig i de fleste kristne
verdiene og tar del i noen kristne
høytider og ritualer, men som ikke
opplever kristen tro som viktig i livet sitt.
En «kulturell kristen» kan være ateist eller
agnostiker, eller beskrive seg selv som «åndelig,
men ikke religiøs». De har ofte vokst opp i et miljø
som tradisjonelt var kristent og identifiserer seg
med det, selv om de kan være sterkt uenige i noen
områder av kristentroen.
«Kulturelle muslimer» er noe lignende.
Hengivelsen til religion er nedadgående i
muslimske samfunn hvor folk er skuffet over

INDIA
INSPIRASJON TIL BØNN

 Be for mappila-familier
#  
fordi mannen arbeider i
Midtøsten for å forsørge
familien. Sal 68,6-7a
 Be for mappilakvinnene,
at de må få oppdage en ny
identitet som Guds barn
(Gal 4,7), og fortsette å
kjempe for verdien av hvert
enkelt menneske.
 Be for de nesten 10
million mappilaene, de
første i India som tok imot
islam for 1000 år siden, at
de nå må ta imot og så gi
videre de gode nyhetene
om Guds rike. Jes 52,7
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oppblomstring av ekstremisme, korrupte ledere og
religiøse forventninger som ikke blir innfridd. En
kulturell muslim betrakter seg som muslim, men er
religiøs bare i navnet, eller ikke i det hele tatt.
Kulturelle muslimer finnes over hele verden,
men det er spesielt mange i Europa, Sentral-Asia,
Nord-Amerika og deler av Midtøsten og SørøstAsia. En nyere studie fra Pew Research Centre
fant for eksempel at kun 1 % av muslimene i
Aserbajdsjan og 5 % i Albania gikk regelmessig til
moskeen. De fant også at bare 2 % av muslimene
i Kasakhstan og 14 % i Bosnia-Herzegovina ber
fem ganger om dagen. I USA, hvor muslimer
utgjør omtrent 1 % av befolkningen, sier 64 % av
muslimene at religion er veldig viktig for dem, noe
som er omtrent det samme som for kristne.
Når religionens rolle endres verden over blir
muslimer konfrontert med spørsmål om identitet
og tilhørighet, både i og utenfor sine tradisjonelle
miljøer, akkurat som det kristne kan oppleve.

 Finn inspirasjon i Salme
111 til å be for kulturelle
muslimer.
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DAG 25 - 18. MAI

En kristen bevegelse i Kirgisistan

V

KIRGISISTAN

hos hverandre når de skal feire at fasten er over. For
dem handler Ramadan om felleskap og identitet.
Så hvorfor faster Azim? Etter at han ble kristen,
var det mange år Azim ikke ville ha noe med
muslimer å gjøre. De hadde trakassert ham og
familien hans. Ettersom han ble sterkere i troen og
ba Gud om visdom, forsto han at han kunne leve
som en kristen innenfor sin egen gamle kultur. Og
det inkluderte faste!
Derfor bestemte Azim seg for å faste som
kristen, og i det følge Jesu eksempel. Men det
handlet også om å komme i kontakt med naboene.
Han besøker andre i landsbyen for å feire fastens
avslutning og snakker med dem om hva det betyr
for ham å følge Kristus.

INSPIRASJON TIL BØNN

 Troende fra
hovedsakelig unådde
muslimske samfunn må
lære hvordan de skal
formidle sin tro i et samfunn
som har lite kunnskap om
hva det betyr å være en
kristen. Be for troende i
slike situasjoner, at de må
få visdom og veiledning fra
den hellige Ånd.
 Bli inspirert til å be for
kirgiserne ut fra Jesaja 58.
 Be om at mange må
komme til tro i Kirgisistan
og at de må følge Jesus på
en måte som andre kan
relatere til og som kan
prege samfunnet.
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i besøkte noen venner i en kirgisisk landsby,
og som vanlig sendte vi rundt skåler med te.
Men vår venn Azim avslår. «Nei», sier han,
«jeg faster».
Selvfølgelig faster alle gode muslimer under
Ramadan. Det er et av de viktigste ritualene i
deres tro. Men Azim? Han er den eneste kristne i
landsbyen. Hvorfor faster han?
Kirgiserne bor ved føttene til de store fjellene,
og de er stolte over tradisjonene sine. De er først
og fremst kirgisere, dernest muslimer. Etter at
Sovjetunionen kollapset søkte folk etter identitet
og ble opptatt av røttene sine. Dette styrket islams
rolle, men gjenopplivet også skikker fra før folket
ble muslimer. Bare noen få i landsbyen faster eller
går regelmessig i moskeen, men alle møtes hjemme

DAG 26 - 19. MAI

Lalyat al Qadr 

F

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Muslimer søker Guds
åpenbaring denne natten.
Be om at Jesus vil vise seg
på overnaturlige måter.
 Be om at kristne modig
vil fortelle sine muslimske
naboer og kollegaer de
gode nyhetene om frelse i
denne tiden når muslimer er
#
på egne synder og mangler.
 Be for muslimer som er

usikre i sitt trosliv, når de
forsøker å komme fram til
hva de skal tro på og hvem
de skal følge. Må Veien,
Sannheten og Livet bli
tydelig for dem (Joh 14,6).
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or nesten 1400 år
siden besluttet en ung
araber å komme seg
vekk fordi han var frustrert
over urettferdigheten han så
overalt rundt seg. Han fant
seg en grotte i et høydedrag
nær hjembyen Mekka og
begynte å meditere.
Det var Muhammed. Den natten skulle han
oppleve et møte han ikke hadde forventet.
Senere beskrev Muhammed hvordan
en engel viste seg for ham og gav
ham den første åpenbaringen,
som etterhvert ble kjent som
Koranen.
Laylat al Qadr, også kjent
som kraftnatten, er en
markering av denne

natten. For muslimer rundt i hele verden er den
så spesiell og hellig at de ikke kan tenke seg noe
annet enn å gi seg helt til spesielle aktiviteter: be
hele natten, lese hele Koranen, eller til og med bo i
moskeen over flere dager.
Muslimer tror at tilbedelse gjennom kraftnatten
er mer verdifull enn tusen måneder med «vanlig»
tilbedelse. De tror også at Gud avgjør menneskers
skjebne for det kommende året denne natten.
Kraftnatten er en natt der hjerter og sinn er åpne
og fokuserte på å glede Gud. Vi som er kristne
kan samles ved nådens trone og be Herren
om å la Jesus vise seg for dem.
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DAG 27 - 20. MAI

Bima-folket fra Øst-Sumbawa

I

« forrige uke døpte jeg min egen mor!» avslørte
Shared, en ung kvinne med et karakteristisk
dekkende hodeplagg - «jilbab». I denne lille byen
øst på øya Sumbawa i Indonesia, har det startet
en liten menighet av mennesker som
kommer til tro på Jesus.
«Gud har arbeidet blant oss,»
rapporterer Shared. «Før var det bare
200–300 kristne som bodde i noen
landsbyer i nærheten av byen. Vi
hadde ikke kontakt med dem. Men de
siste 5 årene har Gud vist oss at Jesus
er mer enn en profet. Noen kristne kom
for å hjelpe oss til å oppdage sannheten
om hvem Jesus er utfra historiene
i «Injil» (NT). Vi måtte verken
forandre kulturen vår eller forlate
samfunnet vårt. Vi forteller andre
familiemedlemmer om Ham.»

INDONESIA

Den hellige ånd arbeider i denne folkegruppen
som har ca 800 000 medlemmer, kjent som bimafolket eller mbojo-folket. På tross av forfølgelse
på denne øya som er nesten helt islamsk, øker
tallet på troende. Det nye testamentet og
Jesus-filmen er blitt oversatt og kristne
radioprogram er tilgjengelige.
De fleste som er bima gikk lite
på skole før i tiden. De fryktet at
undervisningen på skolen ville
true kulturen og religionen deres.
Dette har endret seg de siste årene,
selv om de fleste fortsatt er fattige
og lever som bønder. De lærer nå at de
kan følge Jesus og samtidig holde mye av
kulturen deres intakt fordi Jesus kom for å
frelse mennesker «av alle stammer og
tungemål, av alle folk og nasjoner.»
(Åpb. 5,9).

INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at denne nye
Jesus-bevegelsen blant
folket må fortsette å vokse
og modnes. (Ef 3,16-19)
 Be om at bimaene får
muligheter til utdanning
og arbeid som kan hjelpe
kulturen deres til å overleve
i fremtiden.
  
i Indonesia som kan
undervise om Jesus på en
relevant måte for dem
som ikke kjenner ham.
Alle kulturer skal være
representert i himmelen
(Åpb. 5,9).
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DAG 28 - 21. MAI

INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at muslimer som
leter etter et sted å høre til
    

dette i Kristus. (1 Joh 3,1-3)
 Be om at kristne i
Z  [
vitner som er i stand til
å dele sin tro både med
muslimer og eks-muslimer.
 London er en by med
mange slags påvirkninger
og utallige muligheter. Be
om at muslimer som bor
der blir trukket mot Jesus,
og at de igjen kan fortelle
videre om Jesus gjennom
forbindelsene de har over
hele verden.
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Muslimer i London

I

London antar man at det bor minst 1,5 millioner
muslimer. Det betyr at 1 av 6 personer som bor i
byen tilhører islam. Hvilke bevegelser observeres
i samfunnet? Her er noen:
Muslimer blir mer og mer religiøse.
Dette skjer ofte blant andregenerasjons muslimske
innvandrere som hverken identifisere seg med
foreldrenes hjemland eller Storbrittania. Deres
foreldres land virker kanskje fremmed eller
bakvendt for dem, og samfunnet rundt dem virker
altfor tolerant og uten moral. Derfor finner de
identiteten sin i islam. De blir mer religiøse enn
foreldrene; noen få blir sårbare for radikalisering
og står i fare for å bli med i ekstremistiske grupper.
Muslimer går bort fra islam.
Denne tendensen har pågått blant iranere og
kurdere en periode, men nå sprer den seg til
muslimer med enhver etnisk bakgrunn, inkludert
arabere og somaliere. Noe som setter fart i
denne bevegelsen er blant annet at folk mister
sine illusjoner om politiske og ekstreme grupper.
Disse påstår at de er alene om å leve islam helt
ut, samtidig er de ikke i stand til å forene visse
lærepunkt i islamske tekster med historier fra livet
til profeten deres. Mange identifiserer seg som
ateister eller tror på Gud, men har ingen praktisk
religionsutøvelse. Veldig få har hørt evangeliet.

Muslimer legger sterkere vekt på humanisme
enn på religion
Mange muslimer som fortsatt identifiserer seg
med islam sier at det ikke er viktig hvilken religion
du tilhører så lenge du er snill mot andre. Det er
vanskelig å vite hva som ligger bak dette synet,
eller hvor oppriktig det er.
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STORBITANNIA

DAG 29 - 22. MAI

Somaliere i Somalia

I

«

SOMALIA

ska warran?» er en vanlig hilsen mellom venner
og bekjente i Somalia. Det betyr: «Fortell hva
som er nytt med deg.»

Somaliere anser ikke hverandre som fremmede selv
om de aldri har møttes før. Det er ikke uvanlig for
en somalier å møte noen de aldri har sett før, for
eksempel på bussen, og føre en lengre samtale med
vedkommende. Før turen er over, kan de bli tatt for
å være venner som har kjent hverandre i årevis. På
tross av tiår med brutal borgerkrig, stoler som regel
en somalier mer på en fra samme folkeslag som de
har kjent en kort stund, enn en fremmed som de
har kjent lenge.
Vold som utføres i navnet til islam har skapt
to tydelige bevegelser i Somalia. Den
første er et økende antall muslimer
som forlater islam. Mange av dem

som uttrykker misnøye med islam forlater alle form
for religion, men mange flere blir i stedet disipler av
Jesus, og det er den andre bevegelsen.
Den somaliske kirken har vokst betydelig siden
1991 da landet begynte å bli stadig mer lovløs.
Det grusomme mordet på en lokal evangelist i
2008 i Sør-Somalia trigget en bemerkelsesverdig
kirkevekst.
Pastor Fatima (29) beskriver det som skjer
når muslimer blir Jesu disipler som «Apostlenes
gjerninger – Somalia-versjonen». Pastoren
rapporterte om 21 nye huskirker i hennes
ansvarsområde i Sør-Somalia de første månedene
av 2019. Håpet er at enhver somalier vil besvare
hilsenen «Fortell hva som er nytt med deg» med
«Jeg har blitt en etterfølger av Jesus.»

INSPIRASJON TIL BØNN

 Be om at somaliske
muslimer på leiting må bli
Jesu disipler.
 Be om at det somaliske
folket får erfare Guds fred
som Jesus forteller om i Joh
16,33, og at de kan arbeide
for fred i landet sitt.
 Be for den nye kirken
som vokser raskt i Somalia,
at de må få god opplæring
i troen og kan vokse i den.
(Hebr 12,1-3)
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DAG 30 - 23. MAI
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Troende med muslimsk bakgrunn

INSPIRASJON
TIL BØNN

 Be for etablerte kirker
at de må verdsette, ønske
velkommen og inkludere
troende med muslimsk
bakgrunn i fellesskapet.
 Be for troende med
muslimsk bakgrunn at
de må få tillitsforhold
til modne kristne og få
hjelp til å vokse som Jesu
etterfølgere.
 Be for nye kirker og
nye initiativ at de må
inkludere og utruste kristne
med ulik bakgrunn, slik
at alle opplever at de er
medlemmer av en stor
familie, uansett hvordan de
velger å følge Jesus.
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D

et skjedde under Ramadan. Fatima hadde
plutselig sett Jesus i et syn. Siden den gang
har hun aldri glemt hvor kjærlig han så
på henne og sa «Kom og følg meg!». Hun hadde
aldri tidligere opplevd en slik følelse av dyp fred.
I all hemmelighet begynte hun å undersøke litt,
og dermed fant den unge kvinnen fra en streng
muslimsk familie i Saudi-Arabia ut at hun ikke var
den eneste som hadde opplevd en slik forvandling.
Hun fant ut at det til og med fantes saudier som
frimodig sto fram som kristne på TV.
Det er forandring på gang i landene i
Midtøsten. I økende grad tar folk avstand fra
ekstremisme og ønsker ikke å ha noe å gjøre
med de undertrykkende sidene av religionen. De
lengter etter å kjenne Gud, og gjennom kristne

medier, drømmer og syner finner de Jesus, selv
om forfølgelse og død truer dem som våger å følge
ham.
Men det at noen velger å følge Jesus blir ikke
alltid umiddelbart godtatt i etablerte kristne
kretser. Akkurat som apostelen Paulus: «Da han
kom til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til
disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke
at han var noen disippel.» (Apg 9,26). I land uten
religionsfrihet er det på sin plass å legge stor vekt
på sikkerhet. Frykt, mistenksomhet og mangel
på gjensidig tillit gjør at veien videre må nøye
gjennomtenkes: Er det best å forsøke å innlemme
troende med muslimsk bakgrunn i etablerte kirker,
eller skal de oppfordres til å plante og utvikle sine
egne kirker?

Fortsett å be!

Gjennom årene har
denne bønneguiden fortalt
om mange Jesus-bevegelser
blant muslimer. Om vi bare
ser på de større vekkelsene,
med minst 1000 som
kommer til tro på Jesus,
 [
50 årene enn gjennom
hele den tidligere kristne
misjonshistorien tilsammen.
  # 
må fortsette! (Apg 2,17-21)

N
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år nymånen er blitt observert,
begynner den nye islamske
måneden og også Eid al Fitr,
«Høytiden som avslutter fasten»
Etter 30 dager med faste er
Eid-feiringen ved avslutningen av
Ramadan en tid med bare glede, og
den varer i omlag 3 dager. Muslimer
kjøper nye klær, utveksler gaver, og
nyter selvfølgelig mat laget spesielt for
anledningen. I land med en muslimsk
majoritet er gatene av og til dekorert
og det arrangeres festivaler.
Eid al Fitr begynner for mange
muslimer med felles bønn når solen
står opp, og med at de gir penger til
de fattige (zakat), som er en av de fem
søylene i islam.
I tiden rundt denne feiringen kan
du hilse muslimske venner ved å si
«Eid Mubarak», som betyr «Velsignet
Eid!».
Ramadan er over for i år, men
du kan fortsette å be for muslimer
du kjenner, og muslimer rundt om i
verden.

Be for kristne arbeidere
og organisasjoner som
arbeider blant muslimske
folkegrupper. Hvis du
ønsker å komme i kontakt
med organisasjoner som
gjør dette, ta kontakt med
oss for mer informasjon:
post@norme.no
Be Den hellige ånd om
hjelp og inspirasjon til å ha
Guds hjertelag for muslimer,
til å se dem slik som Han ser
dem, og til å være et lys som
leder dem til Jesus. (Matteus
5,14-15)
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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.

Møt Tom Doyle på Åpne Dørers
konferanse Forfulgt 2020 i september.

OVER GATA OG
JORDEN RUNDT
av Jeannie Marie, Proklamedia
Kommer i august
En annerledes bok fylt med praktisk
råd og gode eksempler. Ditt daglige liv
kan få ny mening når
du blir godt kjent med
mennesker fra andre
kulturer.

Møt Jeannie Marie i oktober - i Stavanger,
Trondheim, Molde, Sogndal og Bergen, og
på Unådd-konferansen M28.

Muligheter for å engasjere deg
TRO MELLOM
VENNER

Et kursopplegg med seks samlinger
om å leve ut troen i vennskap med
muslimer

Al Massira (som
betyr «vandring»
på arabisk) er et
videobasert verktøy
utviklet i Midtøsten.

• få innsikt
i islams
historie, kultur
og teologi

Al Massira er 13
       
til en rekke språk, og blant annet
tekstet til norsk.

• overvinn
fremmedfrykt
og andre
barrierer

Verktøyet er laget for grupper,
gjerne bestående av både troende
og ikketroende, som alle inviteres
med på en reise gjennom Bibelen.

• bygg varige
vennskap med
muslimer
• 
bokhandlere

FINN UT MER PÅ
WWW.ALMASSIRA.ORG
  

 



KOM OG FØLG MEG
Et kurs for nye troende
med muslimsk bakgrunn.
Bruk det i en gruppe eller
sammen med en annen
og oppdag hva Bibelen har
å si om aktuelle temaer.

Studiebok og
veilederbok på norsk:
www.proklamedia.no
Også på mange
andre språk:
come-follow-me.org

