
Bedefolder Dansk 2023.indd   1Bedefolder Dansk 2023.indd   1 22.02.2023   14.3222.02.2023   14.32



B
ill

ed
e 

fr
a 

U
ns

pl
as

h 
by

 E
vg

en
y 

M
at

ve
ev

Velkommen til 30 dage i bøn 
for den muslimske verden 2023 
At bede med glæde 

INTRODUKTION

De sidste par år har verden stået overfor 
udfordrende situationer. De globale såvel 
som lokale følger af corona-pandemien, 
krige, inflation og andre lurende kriser, 
truer med at overvælde os. Vi kan ofte føle 
os ligesom forfatteren af Romerbrevet 8,26, 
som bekendte: ”For hvordan vi skal bede, og 
hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ån-
den selv går i forbøn for os med uudsigelige 
sukke.”  

Teamet bag 30 dage forbereder indhold-
et af bedefolderen flere måneder i forve-
jen, uden at vide hvad der kommer til at 
ske næste gang, ramadanen nærmer sig. 
Så i år har vi besluttet os for ikke at rette 
fokus mod tragedier og udfordringer, 
men i stedet mod håb og glæde. Vi skal 
selvfølgelig fortsat bede for muslimske 

folkeslags behov, men i 2023 vil vi lægge 
vægt på historier om de positive ting, der 
foregår i de muslimske samfund, og især 
bede for at flere positive ting vil ske.  

Vi skal møde vidnesbyrd fra nyomvendte 
kristne og nyetablerede kirker. Vi skal 
høre om samfund, der arbejder sam-
men for forbedrede leveforhold, og om 
familier, der investerer i fremtiden. Vi 
skal møde individer, som har udvist mod 
og næstekærlighed, såvel som grupper, 
der har arbejdet fokuseret på at nå deres 
mål til velsignelse for andre. Vi vil takke 
for det, Herren har gjort, og bede om 
at mere af hans godhed må nå ud i den 
muslimske verden.  

  Jeg takker min Gud, hver 
gang jeg mindes jer, og i alle 

mine bønner beder jeg altid for 
jer alle i glæde over, at I har 

været med i det fælles arbejde 
for evangeliet lige fra den første 

dag indtil nu, og i tillid til, at 
han, som har begyndt sin gode 

gerning i jer, vil fuldføre den 
indtil Kristi Jesu dag.

FILIPPERBREVET 1,3-6 
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I april 1992 samledes en gruppe kristne 
fra en global missionsorganisation ved 
Det Røde Hav i Mellemøsten. Ramadanen 
var netop forbi. Mens de bad sammen, 
mærkede denne gruppe mænd og 
kvinder, at Gud gerne ville have dem til 
at rette mere opmærksomhed mod hans 
kærlighed til den muslimske verden. 

Deltagerne beskriver denne åbenbaring 
som et tydeligt kald til at favne den 
muslimske verden i al dens diversitet, og 
se muslimerne med Guds øjne: Som hans 
elskede skabning. De forpligtede sig til at 
adlyde dette kald, og påbegyndte en tid 
med 30 dages fokuseret bøn og faste for 
den muslimske verden. 

Om 30 dage i bøn 
for den muslimske verden 

INTRODUKTION

Siden da, under hver ramadan, er der 
blevet udarbejdet en bedefolder, som 
hjælper kristne til at bede for muslimer 
under de 30 dages faste. Sigtet var 
at fokusere på at velsigne muslimske 
folkeslag, samt hjælpe kristne til en 
større forståelse for, og kærlighed til 
muslimer verden rundt. Kristne, der 
arbejdede i muslimske samfund, blev 
bedt om at fortælle om disse samfunds 
behov og formidle historier, der kunne 
inspirere bønnen. 

Der blev etableret et team, som stod 
for at koordinere distributionen til 
et stigende antal nationer, og som 
ligeledes stod for oversættelsen til 
mere end 40 sprog. Dermed opstod en 

verdensomspændende bedebevægelse, 
som var helt unik. 

I dag er kristne fra et stort antal 
organisationer, kirker og projekter 
involveret i at bidrage, oversætte og 
distribuere bedefolderen. Og mange 
hundrede tusinde mennesker beder 
med årligt.  

Hvis du benytter denne bedefolder, 
ved du også, at Gud arbejder sammen 
med os gennem bøn, og du kan se 
frugten af mere end 30 års trofast 
forbøn. Din deltagelse, din forbøn og 
dine bestræbelser på at adlyde et 30 år 
gammelt kald, har gjort en evig forskel 
i verden. 
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nysgerrige på den Bibelens budskab, når de ser, at 

kristne hjælper alle, uanset baggrund.

 

Menighedsplantning
Dansk Europamissions givere støtter etablering af 

menigheder for kristne med muslimsk baggrund.

Dansk Europamission har projekter i Nordkorea, Tyrk-

iet, Irak, Libyen, Syrien, Iran, Turkmenistan, Ukraine, 

Nordafrika, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, 

Tadsjikistan, Pakistan, Indien, Yemen, Nordafrika, 

Afghanistan og Sri Lanka.

Læs mere om arbejdet på forfulgtekristne.dk

Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæg-

gelsen i 1964 været orienteret mod lande, hvor kristne 

forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset 

omfang.

 

Bibelsmugling
Dansk Europamissions givere sikrer, at Guds ord 

smugles ind i lukkede lande, så de kristne kan styrkes 

i troen og give bibeldele til åndeligt søgende i deres 

lokalsamfund.

 

Nødhjælp og hjælp til selvhjælp – et praktisk vidnesby-

rd om Guds kærlighed

På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere 

får ikke kun forfulgte kristne nødhjælp og hjælp til 

selvhjælp. De hjælper også andre udsatte grupper i 

samfundet, som ellers er overladt til sig selv. Skepsis 

mod kristne kan nedbrydes, og mennesker kan blive 

Bag 30 dage i bøn
INTRODUKTION

Norea Mediemission deler evangeliet om Jesu frelse 

med de mennesker som er sværest at nå via traditionel 

mission. Gennem Radio, TV, Internet og medieaf-

spillere kan vi bringe håb til mennesker, som bor i øde 

og ufremkommelige egne; mennesker som er fanget bag 

lukkede grænser eller i fængsler.

En stor del af de programmer, som Norea får produc-

eret, er målretet de millioner af mennesker, som aldrig 

har hørt om Jesus, fordi der endnu ikke har været en 

kristen tilstedeværelse i deres liv.

Nogle programmer er produceret med forfulgte kristne 

for øje. Gennem f.eks. TV-udsendelser kan kristne 

i smug være en del af et kristent fællesskab og blive 

opbygget i troen, selvom familien eller lokalsamfundet 

er fjendtligt stillet overfor kristne.
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Norea samarbejder med nogle af de største 

medieorganisationer som Trans World Radio og SAT-7, 

og gennem medierne kan vi række evangeliet til folk 

i lukkede lande som Turkmenistan, Iran, Nordkorea, 

Afghanistan og mange andre lande.

Læs mere om arbejdet på Norea.dk

INTRODUKTION

Mission Afrika er en folkekirkelig 

missionsorganisation. Vores fokus er at forbedre 

menneskers vilkår i nogle af verdens fattigste lande 

og at give alle en chance for at høre kristendommens 

budskab. Vi arbejder under overskrifterne: Værdige 

liv – Voksende tro – Vigtig fred 

Missionsorganisationen blev stiftet i 1911 od den 

første missionær blev sendt til Nigeria i 1913. Siden 

har arbejdet bredt sig til fem andre afrikanske lande, 

samarbejde med flere organisationer samt støtte til 

tv-kanalen SAT-7. 

Troen på Jesus gør, at vi ikke kan ignorere vore 

medmenneskers behov. Holistisk mission er hele 

evangeliet til det hele menneske. Vi bidrager til denne 

verden med en levende, engageret og smittende tro, 

der breder sig som ringe i vandet. 

Vi arbejder for partnerskab i global mission, hvor 

begge partnere er både givere og modtagere. Det 

handler om gensidighed, som udover ligeværdighed 

kalder på en fælles forpligtigelse til at bidrage i 

missionsarbejdet. Vi anerkender hinanden som 

selvstændige parter hjemmehørende i en unik kontekst 

med egne kompetencer og ressourcer.  

Læs mere om arbejdet på missionafrika.dk
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Gud elsker muslimer og ønsker ikke, at 
nogen af dem skal gå fortabt.
1 Tim. 2,4 – 2 Pet. 3,9 – Johs. 3,16

Som Kristi efterfølgere tager vi Jesu 
stærke påbud om at elske Gud og vores 
næste meget alvorligt. Muslimer er vores 
næste, og en af de måder, vi viser dem 
kærlighed er at bede om velsignelser 
over dem, deres familier og samfund.
Matt. 22,37-39

Jesus byder os at elske alle mennesker – 
selv dem, der gør os ondt – og at bede for 
dem. Matt. 5,44

Vores forbøn for muslimer må være 
motiveret af kærlighed. Vores rollemodel 
er Jesus, som elskede os og døde for os, 
mens vi endnu var syndere. Rom. 5,8

30 dage blev etableret af 
en gruppe mennesker, der 
brænder for at dele Kristi 
kærlighed med muslimer. Her 
er nogle vers fra Bibelen, der 
kan hjælpe dig med at blive 
klar til at bede. 

Vi tror på, at Jesus er hele verdens Frelser 
og har forsonet alle folkeslag med Gud. 
Johs. 14,6 – ApG. 4,12 – 2 Kor. 5,18-19

Hvert eneste menneske er skabt i Guds 
billede og har dermed uvurderlig værdi 
og værdighed. 
1 Mos. 1,26-28

Hvordan skal vi bede? 
INTRODUKTION

Når vi møder Guds kærlighed til os, gør 
hans kærlighed os i stand til at elske Gud 
og elske vores næste. Vi kaldes ikke til 
at dømme, frygte, hade eller relatere til 
muslimer på nogen måde, der står Guds 
rige imod. Vi skal ganske enkelt elske, 
leve som Kristus har påbudt os, bede, og 
stole på, at Gud ved sin Helligånd vil føre 
mennesker til sig i Kristus. Gal. 5,22-23 – 

Johs. 6,44 – Johs. 12,32 – Johs. 16,18 – 1. Kor. 13

Må dine bønner ledes af Kristi 
kærlighed og Helligåndens 
indskydelser, når du tager del i 
dette års 30 dage i bøn for den 
muslimske verden. 
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 • Yemen
 • Frankrig 
 • Ukraine 
 • Europa 
 • Iran 
 • Cameroun 
 • Surinam 
 • Burkina Faso 
 • Indien 

Hvor vil vores 
forbøn føre os hen? 

VERDENSKORT

 • Indonesien 
 • Saudi Arabien 
 • Gabon 
 • Jordan 
 • Guinea 
 • Kina 
 • Syrien 
 • Storbritannien 
 • Etiopien 

 • Pakistan 
 • Schweiz 
 • Afghanistan 
 • Kaukasus 
 • Østrig 
 • Malaysia 
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DAG 1 – 22. MARTS

Adas ægtemand blev dræbt i krigen 
mellem Saudi Arabien og Yemen, og døde 
i hendes arme. Da han gik bort, mistede 
Ada og hendes børn deres indtægt, og 
måtte forlade deres hjem. I Yemen kan en 
kvinde ikke leve uden en mands beskyt-
telse, men Adas far havde ikke råd til at 
tage hende tilbage. Sønderknust sagde 
han til Ada, at i den yemenitiske kultur ville 
den eneste måde at beskytte hende mod 
voldtægt og anden misbrug være at sætte 
hende i fængsel. 

Den nat tog Ada sine tre små børn - den 
yngste var 6 måneder, den ældste 4 år - og 
flygtede til en anden by. Der boede hun 
på gaden og samlede skrald. En kristen, 
yemenitisk kvinde ved navn Farah, mødte 
Ada og så hendes elendighed. Hun tog Ada 

Yemen

og børnene med hjem til sin egen familie 
og delte, hvad hun havde, med dem: hjem, 
mad, tøj, kærlighed og omsorg. Det varede 
ikke længe, før Ada også begyndte at tro på 
Jesus. Hun sagde: “Jeg fandt Kristus, som 
trøster mig og gav mig håb. Han gav mig en 
ny familie, en ny fremtid og et nyt håb.” 

Der er ingen hjælp at få fra staten, men de 
yemenitiske kristne tager sig af hinanden 
og af deres næste med det lidt, de har. Ada 
har lært at læse og skrive. Hun er blevet en 
dygtig evangelist og er god til at lytte. I dag 
leder hun en kvindegruppe, der støtter 
andre traumatiserede kvinder. 

DAG 1 – 22. MARTS 

Bed for traumatiserede enker og 

forældreløse børn i Yemen. Bed for 

deres fysiske såvel som åndelige 

behov, idet de lider under krig, 

hungersnød, tab, depression og 

sygdom 

Bed for de kristne i Yemen, som 

frimodigt følger Kristus og hjælper 

andre 

Bed om fred i Yemen og om lindring 

for alle de måder, hvorpå denne nation 

lider 

Hvordan kan vi bede? 

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, 
og døden skal ikke være mere, ej heller 
sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal 
være mere. Thi det, der var før, er 
forsvundet. 

ÅB. 21,4 
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Visse estimater siger, at omkring 15.000 
muslimer i Frankrig hvert år forlader deres 
religion. Et tilsvarende antal plejer dog at 
konvertere til islam, så statistikkerne ændrer 
sig ikke mærkbart, men eks-muslimer er en 
voksende gruppe.  

At forlade islam, selv i et vestligt samfund, 
betyder mulig afvisning fra familie og 
venner, nogle gange endda trusler og vold. 
Men mennesker, der forlader islam, kan få 
andre til at tænke over deres tro, og deres 
indflydelse kan lede dem til at undersøge 
budskabet om Jesus. Den tiltagende verd-
slighed i et land som Frankrig breder sig til 
andre nationer i og med, at eks-muslimer 
påvirker mennesker i det land, de kommer 
fra – eksempelvis lande som Algeriet eller 
Marokko, hvor det tages for givet, at man 
praktiserer islam. 

Frankrig

Farid immigrerede som barn til Frankrig fra 
Algeriet. Under opvæksten i Frankrig kom de 
fleste af hans venner fra andre muslimske 
familier, men som Farid blev ældre, dalede 
hans interesse for at følge muslimske rit-
ualer, mens den steg i forhold til at tilbringe 
tid med venner, der heller ikke var religiøse. 
Bortset fra Sami. Sami var også algerier, 
men født i Frankrig. Sami talte om Gud på 
en måde, Farid aldrig havde hørt før, så Farid 
spurgte ind til Samis tro.  

Sami fortalte, hvordan han havde modtaget 
en bog med historier om Isa-Al-Masih (Jesus) 
og hvordan de havde forvandlet hans liv. 
Han inviterede Farid med til et møde med 
andre disciple af Isa, hvor de studerede hans 
lære og støttede hinanden i troen. Fasciner-
et sagde Farid ja tak til invitationen. 

DAG 2 – 23. MARTS  
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Bed for kristne med muslimsk 

baggrund i Frankrig, som på en helt 

unik måde kan være effektive vidner 

om Kristus over for andre fra deres 

kultur, uanset hvad de tror eller ikke 

tror på 

Bed om at de franske muslimer, der 

søger Jesus, må tage deres familier 

og samfund med sig 

Bed om at kristne i Frankrig må være 

kærlige, imødekommende vidner 

Hvordan kan vi bede? 

Men hvis nogen af jer står 
tilbage i visdom, skal han 
bede om at få den af Gud, 
som giver alle rundhåndet 
og uden bebrejdelser, og så 
vil han få den. 

JAK. 1,5 
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Kun omkring 1% af befolkningen i Ukraine 
er muslimer, men muslimerne i Ukraine 
begyndte at hjælpe ukrainerne, da 
Rusland invaderede i februar 2022. 

De fleste af muslimerne i Ukraine stam-
mer fra de tyrkiske folkeslag. Nogle, som 
for eksempel krimtatarerne, kender alt 
til konflikt om deres hjemland. Tjetjenske 
muslimer har også en historie præget af 
konflikt med Rusland, hvilket drev dem til 
Ukraine – nogle af dem ser den nylige rus-
siske invasion som en fortsættelse af en 
længere, historisk konflikt. De muslimer, 
der blev tilbage i Ukraine sidste år, gjorde 
hvad de kunne for at fejre ramadan midt 
i krigslarmen og under fødevaremanglen. 
Vi har hørt om, hvordan de blev i Ukraine 
for at hjælpe andre med at flygte, samt 
tage sig af dem, der blev tilbage. 
Krigen i Rusland og Ukraine, hvorfra 
en stor del af verdens hvedeforsyning 

Ukraine
DAG 3 – 24. MARTS

kommer, har betydet en prisstigning på 
denne essentielle kornsort. Dette har igen 
betydning for mange muslimske nationer, 
såsom Tunesien, Libanon, Pakistan og 
Egypten, som er den største importør af 
ukrainsk hvede. 

Da ramadanen sidste år faldt sammen 
med konfliktens begyndelse, bevægedes 
nogle muslimer til at give deres zakat til at 
hjælpe ukrainske flygtninge. Zakat er en 
pengegave, der minder om tiende. Mus-
limer forventes at betale den som en årlig 
almisse, og den udgør som regel 2,5% af 
deres indtægt. Dette år kan mange mus-
limers zakat meget vel igen gå til behov 
opstået på baggrund af krigen i Ukraine. 

Bed om at muslimske flygtninge fra 

Ukraine må finde sikkerhed på nye 

steder, og få hjælp til at genopbygge 

deres liv 

Bed om at muslimer i Ukraine og i 

Rusland må finde frelse i vores Freds 

Fyrste 

Bed om at kristne, der hjælper 

ukrainske muslimer, må kunne 

tilbyde et tilflugtssted, hjælp, håb og 

evangeliets glædelige budskab 

Hvordan kan vi bede?

Sådan har jeg talt til jer, 
for at I skal have fred i mig. 
I verden har I trængsler; 
men vær frimodige, jeg har 
overvundet verden. 

JOHS. 16,33 
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Jan og Mohammad får sig en snack og noget 
koldt at drikke efter en fodboldkamp i det 
tidlige forårssolskin på en søndag eftermid-
dag i Holland. De er en del af et lokalt hold 
af unge mænd, som mødes med jævne mel-
lemrum for at spille fodbold. Holdet består 
af spillere fra diverse etniske baggrunde, 
alle fra den samme del af Amsterdam, og 
alle deler de passionen for det smukke spil. 
Jan, en kristen, er hollænder, og Moham-
mad, en muslim, immigrerede til Holland 
fra Marokko som barn.

De to mænd taler sjældent om religion, ud 
over at udtrykke gode ønsker for hinanden 
i forbindelse med religiøse højtider. Men 
spørger man Jan om muslimernes rolle 
i det hollandske samfund, henviser han 
til venskabet med Mohammad som den 
største indflydelse. ”Nogle mennesker tror, 

Muslimer i Europa

at muslimerne ønsker at overtage vores land,” 
siger han, ”men der er ingen af de muslimer, 
jeg kender, der har nogen interesse i at tvinge 
deres religion ned over andre. Ligesom jeg, 
ønsker de bare at leve deres liv i fred.” 

Undersøgelser har vist, at personlige 
forhold til muslimer er den vigtigste faktor 
for at ikke-muslimer får et positivt syn på 
muslimer. I Vesteuropa er uenighed om 
indvandring og integration af muslimske 
kulturer blevet nøglesager i politiske kam-
pagner. Som følge deraf, ses bekymrende 
stigninger i nationalisme og racistiske 
ideologier. Men kristne som har muslimske 
venner, er bedre informeret og mindre til-
bøjelige til at lade sig påvirke af stereotyper 
og retorik. 

DAG 4 – 25. MARTS
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Muslimer udgør omkring 6% af 

befolkningen i Vesteuropa. Bed om 

at de må udvikle stærke venskaber 

i deres lokalsamfund og være en 

velsignelse i deres hjemlande 

Bed for indvandrerfamilier, 

deriblandt familier i blandede 

generationer, der står overfor 

kulturelle forandringer i Europa 

Bed for at kristne i Europa må sige 

fra overfor racisme og had, og være 

vidner om Jesu kærlighed 

Hvordan kan vi bede? 

GAL. 5,14 

For hele loven er opfyldt 
i det ene ord: »Du skal 
elske din næste som dig 
selv. 
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Da det kom ud, at Højesteret havde 
besluttet, at det ikke var en forbrydelse 
at prædike det kristne budskab i en hus-
menighed i Iran, jublede Laleh af glæde 
sammen med de andre i hendes menigh-
ed. Hun kom til tro på Jesus, efter at have 
set kristne programmer på satellit-tv, men 
siden har hun imidlertid altid oplevet det 
nødvendigt at holde sin tro hemmelig, og 
hun er stadig nervøs for at tale om den 
med fremmede. At komme i en hus-
menighed i en by i nærheden var hendes 
eneste forbindelse til andre kristne, 
hvoraf nogle stadig sidder i fængsel for at 
forkynde evangeliet. Kunne tingene være 
ved at ændre sig? 

Iran er en islamisk republik, og forsøg på 
at omvende muslimer har, indtil for nylig, 
været strafbart med døden. I slutningen 
af 2021 erklærede Irans domstole, at det 
ikke var ulovligt at forkynde kristendom-

Iran
DAG 5 – 26. MARTS

men; dog udøves loven ikke konsekvent.  
Dette var et stort skridt for en nation, der 
er berygtet for sin forfølgelse af religiøse 
minoriteter. Nogle mener, at myndighed-
ernes bestræbelser på at sætte en 
fundamentalistisk islamisk dagsorden 
igennem, har fået færre iranere til at 
dyrke islam, idet islam forbindes med et 
korrupt politisk system. Nyere, sekulære 
undersøgelser har bekræftet hvad kristne 
missionærer har rapporteret i årevis om 
kirkens vækst i Iran. 

Estimater siger, at der er mere end en halv 
million kristne i Iran, men der formodes 
reelt at være mange flere, muligvis dob-
belt så mange, eftersom de fleste kristne 
stadig udøver deres tro i hemmelighed i 
husmenigheder og ved private sammen-
komster. 

Bed om at kristne i Iran må få 

gode ressourcer til oplæring i 

kristendommen. Mange kristne 

ledere sidder i fængsel eller er flygtet 

ud af landet, og det er svært at få 

materialer 

Bed om at Iran må tilbyde fuld 

religionsfrihed til alle dets indbyggere 

Bed om at flere muslimer i Iran må 

møde Jesus og vandre i hans frihed 

Hvordan kan vi bede?

Hvis I bliver i mit ord, er 
I sandelig mine disciple, og 
I skal lære sandheden at 
kende, og sandheden skal 
gøre jer frie. 

JOHS. 8,31-32 
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Musa kommer fra en muslimsk familie, men 
da hans familie havde brug for lægebe-
handling, henvendte de sig på et kristent 
hospital. Da hans søn blev født, tog de 
kristne jordemødre sig godt af hans hustru. 
Hospitalet tog sig endda af hans fætter, som 
havde brug for medicin og rådgivning for 
HIV.   

Musa følte sig heldig over at have et 
hospital i nærheden. Der er mindre end 5 
sygeplejersker for hver 10.000 indbyggere i 
Cameroun, og ikke engang halvt så mange 
læger. Sundhedscentre drevet af trosbase-
rede organisationer yder en nødvendig 
service til alle mennesker i regionen. Tros-

Cameroun

baserede organisationer står for 40% af 
alle sundhedsydelser i Cameroun.  

Musa var klar over, at korruption gjorde det 
umuligt for ham at modtage statslig sund-
hedsbehandling. Sygeplejerskernes indsats 
på det kristne hospital gjorde indtryk på 
ham, og det samme gjorde deres tro, som 
motiverede dem til at yde denne indsats. 
Med tiden lærte Musa hospitalets præst at 
kende, og han så Jesus-filmen. Derefter gav 
han sit liv til Jesus. 

DAG 6 – 27. MARTS  
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Bed for kristne sundhedscentre i 

Cameroun. De ligger ofte på isolerede 

steder, så bed om at de må modtage 

ressourcer, så de kan hjælpe deres 

lokalsamfund 

Bed om at Camerouns befolkning 

må arbejde sammen på at forbedre 

adgangen til sundhedsbehandling 

såvel som til andre tjenester, der er 

nødvendige for at nationen trives 

Bed om at muslimer i Cameroun må 

møde Jesus gennem deres oplevelser 

på kristne sundhedscentre og gennem 

interaktionen med de kristne ansatte

Hvordan kan vi bede?

Herrens ånd er over mig, fordi han 
har salvet mig. Han har sendt mig for 
at bringe godt budskab til fattige, for 
at udråbe frigivelse for fanger og syn 
til blinde, for at sætte undertrykte 
i frihed, for at udråbe et nådeår fra 
Herren. 

LUK. 4,18-19 
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”Kom ind, kom ind!” sagde Sarah til sine 
naboer. Søde sager blev budt rundt og 
alle ønskede hinanden en velsignet Eid. 
Børnene viste deres nye legetøj til deres 
venner, mens teenagerne gjorde sig klar 
til at deltage i festlighederne på byens 
torv. Tilberedningen af maden til gadef-
esten, der skulle finde sted senere, var i 
fuld gang. Fejringen af Eid er for alle i det 
lille land Surinam, hvor man værdsætter 
det multietniske samfund. 

Den mindste uafhængige nation i Sy-
damerika har også det forholdsvis højeste 
antal muslimer i både Nord- og Sydamer-
ika. Muslimer i Surinam passer ind i en 
alsidig, multikulturel nation, som taler 14 
sprog.  

Omkring halvdelen af den 600.000 per-
soner store befolkning er kristne. Resten 
er en blanding af folkereligioner, hindu-

Surinam
DAG 7 – 28. MARTS

isme, ingen religion og andre. Muslimer 
udgør omkring 15% af befolkningen, men 
udgør et betydningsfuldt islæt. Eid ul-Fitr 
er en national helligdag her, og menne-
sker med andre trosmæssige baggrunde 
deltager også i festlighederne. Denne 
form for venskabelig tolerance forekom-
mer dog side om side med konflikter og 
spændinger mellem grupper af mi-
noriteter i landet.   

Mange af muslimerne i Surinam er 
efterkommere af de gældsslaver, der 
ankom i 1800-tallet fra det sydlige Asien 
og Indonesien som erstatning for de 
britiske kolonialisters afrikanske slaver. 
Den muslimske kultur i Surinam afspejler 
hovedsageligt kulturen fra disse regioner. 
Men der er også muslimske grupper fra 
Afghanistan og dele af Afrika. 
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En sammensat befolkning kan 

skabe splittelse, og i Surinam er 

der konflikter mellem de forskellige 

grupper. Bed for fred mellem 

mennesker i Surinam 

Bed om at muslimer i Surinam må 

komme til tro på Jesus 

Bed om at kristne i Surinam må være 

gode vidner om Guds nåde og Jesu 

kærlighed 

Hvordan kan vi bede?

Jeg så endnu en engel flyve 
midt oppe under himlen; den 
havde et evigt evangelium at 
forkynde for dem, der bor på 
jorden, og for alle folkeslag og 
stammer, tungemål og folk. 

ÅB.14,6 
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Kontinentet Afrika har nu i mange år været 
førende hvad angår kirkevækst. Det anslås, 
at i år 2060 vil mere end 4 ud af 10 af alle 
kristne i verden bo i Afrika syd for Sahara. 
  
Én undersøgelse forudser, at Burkina Faso 
vil have den hurtigst voksende andel af 
kristne. I dag er 62% af befolkningen mus-
limer, men antallet af kristne er vokset støt 
og udgør nu 22% af befolkningen. Nogle af 
disse er indvandrere fra steder som Syrien 
og Libanon, men mange er tidligere muslim-
er, der har valgt at følge Kristus.  

Konflikter mellem politiske grupperinger 
har ført til voldshandlinger og forsøg på at 
opdele landet efter religion. Men historisk 
set er Burkina Faso præget af tolerance i 
forbindelse med religiøs diversitet, og det 

Burkina Faso

er f.eks. forholdsvis almindeligt, at der 
indgås ægteskab på tværs af religioner. 

Aziz og Esther er et eksempel herpå. De 
mødte hinanden på universitetet og har, 
trods visse betænkeligheder fra begge 
familiers side, været gift i 11 år. Da de blev 
gift, var Aziz muslim og Esther kristen, men 
da deres første barn blev født, havde de 
nogle dybe samtaler om, hvordan de ville 
opdrage deres børn med hensyn til tro. 
Esther fortalte trofast bibelhistorier for 
børnene og lærte dem om Jesus. Med tiden 
talte hendes undervisning også til Aziz. 
Inden deres tredje barn kom til verden, 
havde han besluttet at følge Jesus. 

DAG 8 – 28. MARTS  

Bed om at kirken i Burkina Faso må 

lægge vægt på god oplæring i troen, så 

at den, når den vokser, må vokse sig 

stærk og moden, og blive et effektivt 

vidne om Jesus 

Bed om at muslimer, der er gift med 

kristne, må blive vundet for Kristus 

gennem deres kristne ægtefælles 

kærlighed og gode eksempel 

Bed for fred i Burkina Faso, for fortsat 

religionsfrihed og for at kirken må blive 

ved med at vokse 

Hvordan kan vi bede? 

Menigheden i hele Judæa og Galilæa 
og Samaria havde nu fred; den 
blev bygget op og levede i Herrens 
frygt og voksede ved Helligåndens 
formaning. 

APG. 9,31 
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Der anslås at leve 20.000 afghanere i 
Indien. De fleste af disse er flygtninge, 
som lever i og omkring Delhi. Mange af 
dem venter på tilladelse til at flytte videre 
til andre lande, og nogle har allerede fået 
afslag på at rejse andre steder hen, efter 
at have forladt Afghanistan. De har ikke 
tilladelse til at arbejde lovligt i Indien, og 
det er vanskeligt for dem at få deres børn 
optaget på de indiske skoler. 

En lokal gruppe kristne har omsat tro til 
handling ved at tjene disse familier. De til-
byder undervisning i matematik, engelsk 
og IT, samt i færdigheder, der kan hjælpe 
flygtningene til at finde arbejde. De ud-
leverer også mad og sundhedspakker. 

Ved siden af denne praktiske hjælp, 
tilbydes også bibelstudie på afghanske 
sprog. En af lederne fortæller: “Vi har 
skabt et godt forhold til menneskene 

Afghanske muslimer i Indien
DAG 9 – 30. MARTS

fra dette her samfund, og det har ført 
til muligheder for at fortælle evangeliet. 
Bed gerne om at flere og flere familier her 
må opleve Jesu kærlighed, når de møder 
troende kristne gennem vores arbejde.” 

Både muslimer og kristne er små mi-
noriteter i Indien, selv om Indien har en 
af de største muslimske befolkninger i 
verden. De seneste år har den stigende 
hindu-nationalisme skabt konflikt og vold 
mod begge grupper, og dermed truet 
freden over hele nationen. 
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Bed om fred i Indien, om at 

regeringen må opmuntre til 

religionsfrihed, og om at de 

forskellige religiøse grupper må leve 

i fred 

Bed for kristne som denne gruppe, 

der ufortrødent tjener Kristus og 

viser hans kærlighed til muslimer i 

Indien 

Bed om at indiske muslimer og 

muslimske flygtninge i Indien må 

få lov at opleve Kristi kærlighed og 

komme til tro på ham 

Hvordan kan vi bede? 

Kom, I som er min faders velsignede, 
og tag det rige i arv, som er bestemt for 
jer, siden verden blev grundlagt.  For 
jeg var sulten, og I gav mig noget at 
spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget 
at drikke, jeg var fremmed, og I tog 
imod mig.  

MATT. 25,34-35 
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Anwar skruede op for bilens klimaanlæg. 
Hans familie havde siddet fast i trafikken i 
flere timer nu i deres forsøg på at komme 
ud af Jakarta. Han havde troet, de var taget 
tidligt nok af sted til at undgå den værste 
trafik, men det kunne se ud som om hal-
vdelen af byen havde haft samme tanke. 

På grund af covid-19-restriktioner var det 
første gang i to år, Anwar havde mulighed 
for at tage sin hustru og deres sønner 
med ud og fejre Eid al-Fitr sammen med 
familien. Turen tog normalt omkring 4 
timer, men i år ville den utvivlsomt komme 
til at tage længere. Anwar var dog fast 
besluttet på at tage af sted, trods børnenes 
beklagelser omme fra bagsædet. Han var 
gået glip af sin bedstefars begravelse samt 
mange andre vigtige begivenheder på 
grund af pandemien. Endelig var der noget 
at fejre sammen. 
Indonesien, verdens største nation med 

Indonesien

en muslimsk majoritet, er et af de asi-
atiske lande, der blev hårdest ramt af 
covid-19. Landet lukkede ned for rejser for 
at hæmme spredningen af sygdommen. 
Turisme spiller en væsentlig rolle i den 
indonesiske økonomi, og den er endelig 
ved at komme sig, nu hvor pandemien er 
på retur. 

Indonesiske pilgrimme var også de første 
til at ankomme til Mekka i Saudi Arabien 
sidste år, da denne by igen øgede adgangen 
til de hellige steder i forbindelse med Hajj. 
Nu hvor de indonesiske muslimer igen har 
lov at rejse omkring, så lad os bede om, at 
de må møde Jesus på deres rejser.

DAG 10 – 31. MARTS  

Bed for den hårdt prøvede økonomi 

i Indonesien, og om at muslimer i 

Indonesien må arbejde for fred og 

fremgang i østaten 

Indonesiske muslimer kommer fra 

mange forskellige etniske grupper og 

taler hundredvis af unikke, indfødte 

sprog. Bed om at kristne må nå hver 

enkelt af disse grupper med evangeliet 

på deres eget sprog 

Bed om at hele familier må komme til 

tro på Jesus i Indonesien  

Hvordan kan vi bede? 

Det er Herren, der styrer 
en mands gang, han styrker 
ham og glæder sig over 
hans færd. Når han snubler, 
falder han ikke omkuld, for 
Herren støtter ham. 

SALME 37,23-24 
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Hajj er den årlige pilgrimsrejse, som mus-
limer foretager til den hellige by Mekka i 
Saudi Arabien i løbet af den sidste måned 
i islams kalender. Hajj er en af islams fem 
søjler, så alle muslimer gør sig stor umage 
for at foretage pilgrimsrejsen mindst én 
gang i livet. 

Normalt deltager over 2 millioner men-
nesker i Hajj hvert år. Under covid-19-
pandemien tillod Saudi Arabien dog ikke 
adgang for pilgrimme fra andre lande, og 
begrænsede kraftigt antallet af deltagere. 
I 2020 fik kun 1.000 pilgrimme adgang, og 
i 2021, 60.000. I 2022 blev Hajj genåbnet 
for besøgende fra udlandet, men kun 1 
million pilgrimme måtte deltage. 

Mange muslimer sparer op i årevis for at 
få råd til Hajj, så de seneste år har været 
skuffende for mange, der havde planer 
om at komme af sted. I løbet af Hajj delt-

Hajj
DAG 11 – 1. APRIL

ager muslimer i en række ritualer spredt 
over flere dage. Disse udføres i lydighed 
mod Allah, som en pligt for alle muslimer. 
Ritualerne ihukommer visse begivenhed-
er fra Muhammeds og andre profeters liv, 
og ærer symboler på Allah. Pilgrimme fra 
alle dele af livet samles i troen i forbin-
delse med Hajj, og de tror på, at rejsen 
lader dem blive renset og vende hjem 
med et syndfrit hjerte.
 
Saudi Arabien investerer massivt i at ar-
rangere Hajj på en sikker og effektiv måde 
år efter år. Begivenheden genererer også 
en stor indtægt til kongeriget, og mange 
af indbyggerne i Mekka og omegnen er 
afhængige af pilgrimmene for at tjene til 
dagen og vejen. 

I 2023 begynder Hajj den 26. juni. 

Bed for alle deltagernes helbred og 

sikkerhed 

Under Hajj søger muslimer en 

dybere hengivenhed til gud. Bed om, 

at de må finde nyt liv i Kristus 

Bed om at muslimer i Saudi Arabien, 

særligt i Mekka, må modtage 

mirakuløse åbenbaringer af Jesus 

Hvordan kan vi bede? 

Altså: Er nogen i Kristus, 
er han en ny skabning. 

Det gamle er forbi, se, noget 
nyt er blevet til! 

2 KOR. 5,17 
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Når Hajj, pilgrimsrejsen til Mekka, slutter, 
fejrer muslimer over hele verden Eid al-Ad-
ha. I 2023 begynder denne fest den 28. juni. 
Det er “offerdagen”, og den ihukommer 
historien om Abraham og hans villighed til 
at ofre sin søn Isak, efter Guds ønske.

Alle muslimer tager del i festlighederne, 
selv om personer, der netop er kommet 
hjem fra Hajj, på en særlig måde æres som 
nye “hajii” - en titel som tildeles dem, der 
er hjemvendt fra pilgrimsrejsen. Som regel 
slagtes et får eller lignende dyr og deles ud 
som en central del af festmåltidet. Nogle 
steder i Mellemøsten sætter de hjemvendte 
pilgrimme håndaftryk af det slagtede dyrs 

Eid al-Adha

blod på murene i deres hjem som beskyt-
telse mod ondskab. 

Eid al-Adha er en endnu vigtigere højtid 
end Eid al-Fitr, som markerer afslutnin-
gen på ramadanen. I nogle lande varer 
festlighederne i op til fire dage. Kød fra 
festmåltidet deles ud til familie, venner og 
nødlidende, og muslimer fejrer højtiden 
sammen iført nyt tøj, og udveksler gaver. 

DAG 12 – 2. APRIL

Bed om at muslimer, der vender hjem 

fra Hajj, må være åbne for Helligåndens 

gerning i deres liv, når de reflekterer 

over deres oplevelser på rejsen 

Bed om at muslimer, når de fejrer Eid 

al-Adha, må høre historien om Jesus, 

Guds lam 

Bed om at kristne, der bor i muslimske 

lande, hvor der fejres Eid, må have 

mulighed for at deltage sammen med 

deres naboer og fortælle dem om Kristi 

kærlighed 

Hvordan kan vi bede? 

For blod af tyre og bukke kan 
umuligt tage synder bort. Derfor 
siger han, da han træder ind i 
verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil 
du ikke have, men et legeme har du 
beredt mig … 

HEBR. 10,4-5 
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Det lille land Gabon ligger på Afrikas vest-
kyst og er et eksempel til efterfølgelse, 
når det gælder bevarelse af Congo-bas-
sinet. Congo-bassinet er kendt som det 
“næststørste sæt lunger i verden” - en ref-
erence til betydningen af dets regnskov, 
der, ligesom regnskoven i Amazonas, spill-
er en vigtig rolle i det globale økosystem. 

88% af Gabon er dækket af regnskov, 
som er hjem for truede dyrearter, fugle 
og planter. Gabon tager ansvaret som 
vogter af sin natur meget alvorligt, og 
har investeret massivt i at beskytte den 
gennem oprettelse af nationalparker, 
bæredygtig skovning og endda fredede 
havområder. Regnskoven i Gabon ab-
sorberer milliarder tons kuldioxid og har 
stor indflydelse på nedbøren i regionen, 

Gabon
DAG 13 – 3. APRIL

hvilket gør den til et afgørende element i 
kampen mod klimaforandringer. 

Kun omkring 10% af befolkningen i 
Gabon er muslimer, men landet har haft 
muslimske præsidenter siden 1973, da 
præsidenten konverterede til islam. Han 
blev efterfulgt af sin søn, som også var 
muslim. Mange af muslimerne i Gabon er 
indvandrere fra andre dele af Vestafrika. 
Størstedelen af befolkningen er kristne, 
de fleste katolikker, efter indflydelse fra 
de portugisiske kolonialister. Der er en 
lille, men voksende evangelisk kirke. 

Bed for Gabons indsats for at vogte 

regnskoven og bevare økosystemet, og 

alle de skabninger, der lever der 

Bed om at muslimer i Gabon, der har 

forbindelser til hele Vestafrika, må 

komme til tro på Jesus, og sprede troen 

videre til deres familier 

Bed om at kristne i Gabon må 

samarbejde med muslimerne til 

deres lands bedste, og at de må være 

kraftfulde vidner for Jesus 

Hvordan kan vi bede? 

Han er den usynlige Guds billede, 
al skabnings førstefødte. I ham 
blev alting skabt i himlene og på 
jorden, det synlige og det usynlige, 
troner og herskere, magter og 
myndigheder. Ved ham og til ham 
er alting skabt. 

KOL. 1,15-17 
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Nasser er en god udlejer, der har om-
sorg for sine lejere i Amman, Jordan. Da 
nedlukninger under covid-19-pandemien 
afholdt mennesker fra at gå ud at handle, 
spurgte han dem jævnligt om de manglede 
noget, og tilbød at købe brød til dem. 

Nasser ser det at have omsorg for andre 
som en del af, hvordan han udlever sin tro. 
På det punkt er han enig med sin kristne 
nabo Walid. De to opdagede en dag en 
gruppe flygtninge, der boede i et telt nær 
deres lejlighedskompleks. Flygtningene ha-
vde næsten ingen mad. Sammen købte de 
olie, mel, salt, sukker, te, grøntsager og kød, 
og fordelte det mellem familierne. 
Gæstfrihed er noget helt grundlæggen-

Jordan

de i den mellemøstlige kultur. Der er et 
ordsprog, som lyder: “Du kan aldrig overgå 
en araber i gavmildhed.” Muslimer giver 
til de fattige, fordi de tror, det vil hjælpe 
dem på dommens dag og værne dem mod 
problemer, og ser det også som en tilbe-
delseshandling. Hvor det at betale zakat 
- en procentdel af sin indkomst - er en pligt, 
er sadaqah en frivillig velgørende handling. 
Sadaqah-handlinger udføres for at behage 
Allah, som handlinger af gavmildhed, barm-
hjertighed, medfølelse eller tro, og kan 
omfatte pengegaver såvel som praktiske 
handlinger. 

DAG 14 – 4. APRIL

Jordan er et af de lande, der byder 

allerflest flygtninge velkommen. Tallet 

er over 750.000, og de fleste af dem er 

flygtet fra konflikten i Syrien. Bed for 

flygtninge i Jordan, der kæmper for at 

få tilværelsen op at stå igen 

Bed om at dem, der tjener de 

fattige i Jordan og andre områder i 

Mellemøsten, hvad enten de er kristne 

eller muslimer, må få hvad de behøver 

for at være en velsignelse for de fattige 

Bed om at muslimer i Jordan må 

respondere på budskabet om Jesus og 

det glade budskab, han har til fattige 

Hvordan kan vi bede? 

Den, der forbarmer sig over 
den svage, giver et lån til 
Herren, og Herren gengælder 
ham hans gerning. 

ORDSP. 19,17 
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Republikken Guinea på Afrikas vestkyst 
er 85% muslimsk. Inden de opnåede 
uafhængighed i 1958, var nationen kendt 
som Fransk Guinea, selv om franskmæn-
dene som kolonialiserede landet ikke 
havde megen indflydelse på udbredelsen 
af islam der. Hovedstaden, Conakry, rum-
mer Vestafrikas største moske, Grande 
Mosquée de Conakry, med plads til mere 
end 10.000 mennesker. 

I februar 2021 forekom et udbrud af 
ebola-virus i det sydøstlige Guinea. 
Ebola er en virus, der smitter fra vilde 
dyr til mennesker, og derefter breder sig 
blandt mennesker og forårsager alvorlig 
sygdom og død. Ebola har en meget høj 
dødelighed - op til 90% ved nogle udbrud. 
I 2013 begyndte et udbrud i samme om-

Guinea
DAG 15 – 5. APRIL

råde af Guinea. Det varede i tre år, bredte 
sig over hele Vestafrika og slog mere end 
11.000 mennesker ihjel. Så da udbruddet 
i 2021 begyndte i Guinea, handlede myn-
dighederne hurtigt og gjorde brug af det, 
de havde lært fra det tidligere udbrud. 
Som resultat af den hurtige indsats og sa-
marbejdet mellem sundhedspersonalet, 
lykkedes det at begrænse udbruddet. 
Således førte 16 tilfælde til blot 12 døds-
fald over en periode på fire måneder. 

Omkring 8% af Guineas befolkning er 
kristne, og der er religionsfrihed i landet. 
Både muslimer og kristne benytter sig af 
indfødte ritualer i deres trospraksis. 

Ebola er ikke det eneste 

sundhedsmæssige problem i Guinea. 

Bed for landet, for udvikling af 

sundhedssektoren, og for det fortsatte 

arbejde med at forebygge og behandle 

sygdomme 

Bed om at de kristne i Guinea må blive 

godt oplært i troen, så de modnes og 

kan være kraftfulde vidner om Kristi 

kærlighed 

Bed om at muslimer i Guinea må møde 

Jesus og følge ham

Hvordan kan vi bede? 

Min sjæl, pris Herren, glem ikke 
hans velgerninger! Han tilgiver 
al din skyld, helbreder alle dine 
sygdomme. Han udfrier dit liv fra 
graven, han kroner dig med godhed 
og barmhjertighed. 

SL. 103, 2-4 
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I årtier har Kina kæmpet mod malaria. Ma-
laria vides at have eksisteret i Kina i tusinder 
af år. Sidste år i juni erklærede WHO 
imidlertid Kina for malaria-frit. En fælles 
indsats mellem regeringen og det kinesiske 
folk har haft fokus på at benytte myggenet 
behandlet med insektgift, omfattende 
distribution af malaria-medicin og udvikling 
af lægemidler til behandling af sygdommen 
såvel som til at stoppe dens udbredelse. 
Da vi nåede juni 2021, havde nationen ikke 
registreret nogen lokale tilfælde i fem år. 

Malaria har været et alvorligt sund-
hedsmæssigt problem i Kina i årtier, og 
var mest fremherskende i de kinesiske 
provinser langs grænsen til Myanmar i 
Yunnan-provinsen - det sidste sted til at 
rapportere om sygdommen i Kina. 

Yunnan-provinsen er en af de folkemæssigt 
mest sammensatte provinser i Kina, med 26 

Kina

forskellige etniske minoriteter. Disse inklud-
erer visse muslimske samfund, som f.eks. 
hui-muslimerne - en muslimsk folkegruppe, 
som etnisk tilhører han-kineserne. Nogle af 
hui-muslimerne nedstammer fra de første 
kinesiske konvertitter til islam, som var 
påvirket af muslimske, arabiske handlende 
i det 7. og 8. århundrede. 

Andre muslimer i denne region stammer 
fra Myanmar. Rohingya-muslimerne er 
flygtet fra religiøse voldshandlinger mod 
deres samfund i Myanmar. I Ruili, for 
eksempel, har omkring 50.000 muslimer 
fra Myanmar bosat sig. De lærer kinesisk og 
gifter sig endda med lokale kinesere. 

DAG 16 – 6. APRIL

Sig Gud tak for fremgangen i 

bekæmpelsen af malaria i Kina. Bed om 

at der må gøres yderligere indsatser 

for at forbedre sundhedsplejen blandt 

muslimske samfund i Kina 

Bed for hui-muslimernes samfund 

i Kina, som er bekymret for religiøs 

undertrykkelse. Bed om at de må være 

åbne overfor at høre fra deres kristne 

naboer, eftersom kristne også er en 

minoritet i Yunnan-provinsen 

Bed om at de muslimer fra Myanmar, 

der søger tilflugt i Kina, også må få 

lejlighed til at finde tilflugt i Kristus 

Hvordan kan vi bede? 

Guds vej er fuldkommen, Herrens ord 
er lutret, han er skjold for alle, der 
søger tilflugt hos ham. 

SL. 18,31 
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Muna er den yngste i en familie på 7. 

Efter at hendes far døde i forbindelse med 
en ulykke, mistede de alt og var tvunget 
til at bo i en lille hytte i en flygtningelejr i 
det nordlige Syrien. Muna boede i lejren 
sammen med sin mor, Yasmina, og seks 
søskende, der alle var under 10 år. En dag 
blev Muna syg, og Yasmina tog hende 
med til adskillige læger. En af dem gav ved 
en fejl Muna den forkerte medicin, hvilket 
resulterede i at Muna blev blind. 

Lægerne sagde til Yasmina: “Beklager, der 
er ikke noget vi kan gøre for at rette op 
på skaden. Muna vil være blind resten af 
livet.” Yasmina blev modløs og følte sig 
hjælpeløs og vred. 

Syrien
DAG 17 – 7. APRIL

En gruppe kristne arbejdede blandt 
flygtningene i lejren. Yasmina fortalte 
dem den tragiske historie om Muna, og 
de lyttede medfølende og tilbød at bede 
for pigen. Yasmina sagde ja, og gruppen 
bad for Muna. Pludselig kunne hun igen 
bevæge øjnene, og hun fik sit fulde syn 
tilbage! For første gang siden hun fik den 
forkerte medicin kunne Muna græde, og 
tårerne løb ned over ansigtet på hende. 
Yasmina og alle de andre, der bevidnede 
det med deres egne øjne, forundredes 
over dette helbredelsesmirakel. Sammen 
blev de overvældet af glæde, og fejrede 
Guds nådefulde indgriben. 

Yasmina priste Gud: “Lægerne havde sagt, 
at intet kunne hjælpe vores datter, men 
Jesus har helbredt hende fuldkommen. 
Gud ske ære!” 

Bed om at flygtningene i de syriske 

lejre må have adgang til god 

sundhedsbehandling og skolegang 

Bed om at de kristne, der arbejder i 

lejrene, må være frimodige i at dele 

deres tro med muslimer og bede for de 

syge, og at de må se mange komme til 

tro på Kristus 

Bed om fred i Syrien og om at landet 

må blive genopbygget, så familier som 

Munas må trives 

Hvordan kan vi bede? 

På sit legeme bar han selv 
vore synder op på korset, for 
at vi, døde fra synden, skal 
leve for retfærdigheden. Ved 
hans sår blev I helbredt. 

1 PET. 2,24 
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Der anslås at være 3,4 millioner muslimer 
i Storbritannien, hvoraf de fleste bor i En-
gland. Størstedelen af de britiske muslimer 
kommer fra sydasiatiske familier, men 
også fra alle dele af Afrika, Mellemøsten, 
Centralasien og Europa. Den muslimske 
befolkning er veletableret i Storbritan-
nien og meget deltagende i det britiske 
samfund.

Da covid-19-pandemien hastigt bred-
te sig i Storbritannien, var de britiske 
muslimer blandt de første til at reagere. 
De omdannede moskeer til testcentre og 
midlertidige lighuse, indsamlede penge til 
begravelser og velgørende arbejde, samt 
leverede mad til mennesker i isolation. 
Saira, en muslimsk kvinde fra Birmingham, 
som hjalp med at udbringe mad, fandt, at 
det at hjælpe andre i nød hjalp på hendes 

Storbritannien

egen angst i de svære dage. ”Det var noget, 
jeg kunne gøre for at hjælpe, når der var så 
meget andet, jeg ikke kunne gøre. Det var 
opmuntrende at se lokalsamfundet samles 
om at hjælpe de mest sårbare.” 

I dag har stigende priser skabt vedvaren-
de behov i Storbritannien, og muslimer 
hjælper igen deres lokalsamfund ved at 
forsyne trængte familier med mad til iftar, 
som er det måltid, der indtages ved soln-
edgang, hvor fasten hver dag brydes un-
der ramadanen. I en tid hvor mennesker 
typisk samles for at spise, kan økonomiske 
problemer blive særligt isolerende, så 
gavmildhed er særlig vigtigt lige nu. 

Bed for at økonomisk udfordrede 

muslimer i Storbritannien må finde 

frem til ressourcer, der kan hjælpe 

dem 

Bed for at kristne i Storbritannien må 

arbejde side om side med muslimer 

og være rundhåndede med deres 

hjælp til muslimske familier særligt 

under ramadanen 

Bed for at muslimer i Storbritannien 

må have et godt forhold til kristne, 

og for muligheder for, at de kan tjene 

deres lokalsamfund i fællesskab 

Hvordan kan vi bede?  

Jeg formaner da først af alt til bønner 
og anråbelser, forbønner og taksigelser 
for alle mennesker; bed for konger og 
for alle i høje stillinger, så vi kan leve et 
roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og 
agtværdighed. Det er godt og værdsat 
hos Gud, vor frelser, som vil, at alle 
mennesker skal frelses og komme til 
erkendelse af sandheden. 

1. TIM 2,1-4 

DAG 18 – 8. APRIL
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Jamila blev for nylig medlem af en lille 
kirke i Addis Ababa i Etiopien. Hun bor i 
et fattigt område af byen sammen med 
sin muslimske ægtemand og to små 
børn. Deres hjem består af ét rum uden 
hverken elektricitet eller vand. Jamilas 
mand er arbejdsløs, og han er ofte be-
ruset og foretager sig ingenting. Familien 
kæmper konstant for at overleve. Siden 
Jamila begyndte at tro på Jesus, er det 
blevet endnu sværere. Hendes familie, 
der ind imellem plejede at støtte hende 
økonomisk, har afbrudt al kontakt på 
grund af hendes tro. 

Jamila gør sit bedste for at tjene penge på 
at vaske tøj. For nylig inviterede en nabo 
hende med til en kristen gudstjeneste. 
Hun havde sagt nej tak til invitationen 
flere gange tidligere, men nu fortalte 
naboen Jamila sin egen historie om, 
hvordan hun havde fundet håb i Jesus på 

Etiopien
DAG 19 – 9. APRIL

trods af sine vanskelige omstændigheder. 
Så Jamila sagde ja til at gå med til mødet. 
Hun fortsatte med at komme, og efter et 
par uger indså hun, at hun også ønskede 
at følge Jesus. 

Jamila siger: “Jeg vil gerne være en god 
hustru og en god mor for mine børn - et 
godt eksempel. Jesus har forandret mig 
for altid. Jeg ønsker, at min mand vil indse 
det, og beder for at han også vil følge 
Jesus.” 

Jamila hører til Oromo-folket, der er 
indfødte i Etiopien og udgør den største 
etniske gruppe i landet. Der bor omkring 
30 millioner oromo’er i Etiopien. Omkring 
halvdelen er sunnimuslimer, nogle følger 
den traditionelle religion, og der er en 
voksende kristen befolkningsdel. 

Bed om at flere oromo’er må blive Jesu 

disciple, ligesom Jamila 

Bed om at kirken i Etiopien må være 

et eksempel på Kristi kærlighed og 

budskab 

Bed om at muslimske familier i 

Etiopien må have mulighed for arbejde, 

uddannelse, sundhedspleje og fred 

Hvordan kan vi bede? 

Således skal jeres lys skinne 
for mennesker, så de ser 
jeres gode gerninger og 
priser jeres fader, som er i 
himlene. 

MATT. 5,16 
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En evangelisk biskop og hans team var ne-
top blevet valgt i Burkina Faso. De besøgte 
de lokale myndigheder og ledere af andre 
kirkeretninger i området for at præsen-
tere sig og etablere et godt forhold. De 
følte også, at det var vigtigt at besøge den 
muslimske menighed, som en del af den 
samtale mellem forskellige trosretninger, 
der fandt sted i lokalsamfundet. 

Biskoppen valgte at besøge moskeen en 
fredag, hvor der var mange muslimer til 
stede. Da bønnen var forbi, blev de inviteret 
ind i moskeen. Imamen bød dem velkom-
men og spurgte, hvorfor de var kommet på 
besøg. 

“Vi er kommet for at præsentere vores nye 
team og udtrykke vores ønske om et godt 
samarbejde med den muslimske menigh-

Burkina Faso II

ed,” svarede biskoppen. Burkina Faso er 
plaget af terrorgrupper, som spreder frygt, 
og radikale forsøger at splitte befolkningen. 
Men størstedelen af befolkningen ønsker 
fred, og er taknemlige for ledere, der opfor-
drer til social enhed. 

Biskoppen gav en opmuntrende tale til de 
forsamlede muslimer: “Vi har så meget til 
fælles, vi bor alle i vores fælles hjemland 
Burkina Faso.” Han gav imamen en bibel, 
som blev modtaget med respekt og med 
ordene: “Dette er den bedste gave, vi har 
fået i dag, fordi det er Guds Ord. Denne 
bibel er mere værd end penge.”

DAG 20 – 10. APRIL

Bed for dem, der arbejder for fred og 

enhed i Burkina Faso 

Bed om at kristne må få lejlighed til 

at give Guds Ord til deres muslimske 

venner 

Bed om at muslimer, der læser Guds 

Ord, må få Jesus åbenbaret 

Hvordan kan vi bede? 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet 

var hos Gud, og Ordet var Gud.  

Han var i begyndelsen hos Gud.  

Alt blev til ved ham, og uden ham 

blev intet til af det, som er.  I ham 

var liv, og livet var menneskers 

lys.  Og lyset skinner i mørket, og 

mørket greb det ikke. 

JOHS. 1,1-4 
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Uddannelse og udvikling forandrer sam-
fund i højderne i det nordlige Pakistan. 
Værdighed og drømme stiger som mor-
gensolen over bjergtoppene og gennem-
bryder mørket i de isolerede dale, når 
kvinder og piger tilbydes uddannelse og 
andre muligheder, der tidligere har været 
dem nægtet, gennem medarbejdere i 
Guds rige. Fra skjulte landsbyer kommer 
disse vidnesbyrd: 

“Det er et mirakel, at I er rejst så langt 
for at være sammen med os og hjælpe 
os med at give vores liv et løft. Nu er vi 
en del af samfundet, vi står ikke længere 
udenfor.” 

“Som far er jeg så glad. Min datter nyder 
respekt, og hun kommer til at bidrage 
enormt til samfundet. Vi plejede at tænke, 
at det var en synd at uddanne vores døtre, 

Pakistan
DAG 21 – 11. APRIL

men vi har lært, at det ikke er tilfældet; 
det er et privilegium og en velsignelse.” 

“Før kunne jeg ikke engang skrive mit 
eget navn. Nu kan jeg skrive mit navn og 
tælle til 100! Jeg kunne ikke læse mig frem 
til den korrekte dosis medicin til mine 
børn. Nu kan jeg læse, og jeg ved mere 
om sundhed og hygiejne. Og (sagt med 
et glimt i øjet), jeg kan også skrive min 
mands navn!” 

“Jeg fik at vide, at jeg skulle passe mit 
arbejde. Mit folk var imod fremmede, 
og imod at piger skulle gå i skole. Jeg 
stod alene, da jeg bød jer velkommen til 
vores samfund. Nu siger de tak. De ser 
frugterne.” 

Bed om større åndelig åbenhed i disse 

lokalsamfund og om beskyttelse og 

frimodighed for kristne, der fortæller 

evangeliet. Det er den sande kilde til 

forandring 

Bed om at en bibeloversættelse på det 

lokale sprog må blive gjort færdig og 

tilgængelig for dem, der nu er i stand til 

at læse den 

Bed Gud om retfærdige ledere i 

Pakistan, der vil fremme udvikling i 

landets mest unåede regioner 

Hvordan kan vi bede? 

Den vise skal lytte og 
øge sin lærdom, den 
forstandige skal erhverve 
livsvisdom. 

ORDSP. 1,5 
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Det største antal asylansøgninger i Schweiz 
kommer fra afghanere. En af dem er Fahim, 
en mand i halvtredserne, der ankom til Sch-
weiz for få år siden. Sidste sommer væltede 
han på cyklen og kom til skade med sin 
højre skulder. Han gik til lægen, som rådede 
ham til at smøre salve på det smertefulde 
område. 

Fahim kunne ikke længere passe sin elskede 
have. Hans anden passion, at sy tæpper til 
flygtningebørn, blev også umuligt for ham 
på grund af de stærke smerter. Efter tre 
måneder blev Fahim henvist til en spe-
ciallæge, der fandt ud af, at hans skulder ha-
vde været brækket og nu var vokset forkert 
sammen. Lægen ordinerede ham fysiotera-
pi, men der var lang vej til forbedring. 
En schweizisk, kristen ven følte sig ansporet 
til at bede for Fahim og for, at hans skulder 

Schweiz

måtte blive rask. Hun spurgte: “Fahim, du 
ved, jeg beder til Jesus - må jeg bede for 
dig?” Fahim tog imod tilbuddet, og hans ven 
bad i Jesu navn om, at hans skulder måtte 
helbredes. 

Et par dage senere kom Fahim på besøg, og 
han var jublende glad. “Søster,” sagde han, 
“to læger anbefalede behandlinger, der 
ikke hjalp. Men du bad én gang, og smerten 
forsvandt!” Hans ven svarede: “Det var 
ikke mig, Fahim. Lovet være Jesus, som har 
besvaret vores bøn!” 

DAG 22 – 12. APRIL

Bed om at muslimer som Fahim må 

lære Jesus at kende som deres læge og 

frelser 

Bed om at schweiziske kristne fortsat 

må hjælpe afghanske flygtninge 

med at integrere sig.  Og for at de må 

finde helbredelse for de traumer, de 

har oplevet. Mange af dem afventer 

stadig svar på deres ansøgning om 

opholdstilladelse 

Bed om at de schweiziske kristne må 

bede frimodigt og fortsætte arbejdet 

med at elske og drage omsorg for 

muslimske flygtninge 

Hvordan kan vi bede? 

Men han blev gennemboret for 
vore overtrædelser og knust for 
vore synder. Han blev straffet, 
for at vi kunne få fred, ved hans 
sår blev vi helbredt. 

ES.53,5 
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Lige siden Taliban overtog Kabul i august 
2021, er spændingerne mellem de forskel-
lige folkegrupper i Afghanistan vokset. 
Der er mere end et dusin forskellige 
etniske grupper i Afghanistan med hver 
deres eget sprog, traditioner, værdier og 
orientering indenfor islam. Taliban, som 
overvejende er af pashtun-folket, har 
domineret de øvrige etniciteter. 

Diar og Aziz arbejder på samme kontor. 
Diar er pashtun, et folk, der lægger vægt 
på familie og stammetraditioner, og følger 
de forventninger og det pres, der kommer 
fra deres samfund. Ligesom de fleste 
andre pashtun’er, træffer han ikke beslut-
ninger uafhængigt, men ud fra stammens 
idealer. 

Aziz er tadsjiker. Folket i hans hjemland i 
bjergene forsvarede aktivt deres frihed 
under det første Taliban-regime og øver 

Afghanistan
DAG 23 – 13. APRIL

nu igen modstand. Gennem årene har 
mange krigere på begge sider mistet 
livet. Fra barnsben har Aziz været vant 
til at kæmpe for sin frihed og for sit folks 
rettigheder. Han har mistet så mange 
slægtninge og venner, at han ikke længere 
sørger over at miste nogen. 

På kontoret ødelagde deres forskellighed-
er gradvist forholdet mellem Diar og Aziz. 
Vittigheder blev misforstået og simple 
spørgsmål fejlopfattet som personlige 
angreb. Deres respektive kulturer havde 
lært dem, at hævn var det middel, de 
skulle benytte til at beskytte deres ære, 
opnå accept og skabe retfærdighed. Både 
Diar og Aziz tænkte på hævn frem for 
fred. 

Men så hørte de om Jesu lære og tilgivels-
ens mulighed. Og de besluttede begge at 
tilgive hinanden og arbejde sammen for 
fred i deres land. 

Bed om at de forskellige etniske 

grupper i Afghanistan må stræbe efter 

fred og enhed i deres land 

Bed om at flere muslimer i Afghanistan 

må finde frem til Jesus, vor Freds Fyrste 

Bed om frihed for de forskellige 

stammer og folkegrupper under Jesu 

Kristi myndighed og nåde 

Hvordan kan vi bede? 

Hvis altså Sønnen får gjort 
jer frie, skal I være virkelig 
frie. 
JOHS. 8,36 
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“Jeg delte vores første opslag på sociale 
medier med vores samarbejdspartnere i 
Aserbajdsjan. Det inspirerede dem til at 
lave lignende videoer, hvor de frimodigt 
erklærer, at de følger Jesus,” skrev Frank, en 
medarbejder fra Kaukasus, i begyndelsen 
af 2021. 

Kaukasus-regionen ligger mellem Sorte-
havet og det Kaspiske Hav. Det omfatter 
dele af Armenien, Aserbajdsjan, Georgien 
og det sydlige Rusland. Det er etnisk, 
politisk og geografisk set et meget sammen-
sat område. Den sydlige del af regionen er 
næsten udelukkende muslimsk. 

Frank havde fået midlertidigt forbud mod at 
rejse ind i Kaukasus, så den dygtige evange-
list arbejdede fra sit hjemland i Vesten. De 
sociale medier tillod ham at møde muslimer 
naturligt online, og han producerede video-
er og andre medier på aserbajdsjansk. 
Ni måneder senere havde adskillige 
hundrede tusinder set hans opslag. Frank 

Kaukasus-regionen

rapporterer: “Hundreder af mennesker har 
modtaget et Ny Testamente på aserbajds-
jansk, og flere dusin er blevet henvist til 
opfølgende kurser. Vores medarbejdere 
udleverer personligt dele af Bibelen og 
beder for mennesker, trods sikkerhedsri-
sikoen.” 

“En kristen broder fra Aserbajdsjan har 
fortalt mig, at der kommer nye til deres 
husmøde hver eneste uge. En anden har 
fortalt, at han jævnligt modtager telefonop-
kald fra mennesker, der spørger efter Ny 
Testamenter til deres venner, og ikke kan 
følge med efterspørgslen.” 

Frank tilføjer, at der desuden er kommet 
forespørgsler fra mennesker i den unåede 
republik Nakhitjevan – en region der har 
været stort set urørt af evangeliet siden 
1989. 

DAG 24 – 14. APRIL

Dette er en udfordrende region at nå 

med evangeliet af mange årsager. Bed 

om flere muligheder for at fortælle 

om Guds kærlighed til muslimer i 

Kaukasus-regionen 

Bed om at kristne i denne region må 

blive oplært, vokse i troen og etablere 

flere kirker blandt de forskellige folk 

Bed om at muslimerne i Kaukasus må 

have adgang til kristne medier 

Hvordan kan vi bede? 

Hvor herligt lyder budbringerens 
fodtrin hen over bjergene! Han 
forkynder fred, han bringer godt 
budskab og forkynder frelse. 

ES. 52,7 
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”Jeg har kun én frelser,” siger min lille 
nabo, Shayla, uvilkårligt til mig. ”Min 
frelser er Allah,” tilføjer hun stolt. Jeg 
tænker mig om et øjeblik og svarer så: ”Jeg 
har også kun én frelser, og det er Jesus.” 
Shayla kigger spørgende op. ”Hvem er 
Jesus?” Og derefter følger en lang samtale 
om, hvem Jesus er. 

Mange børn er indvandret fra lande med 
muslimsk majoritet til Østrig, for at bo 
der. Mange af dem har traumatiserende 
oplevelser med fra deres hjemland og fra 
deres rejse. 

De passer ofte ikke ind i skolesystemet 
og har kun få muligheder for uddannelse. 
Men de elsker det, når nogen tager sig 
tid til at lære dem at kende og spille spil 

Østrig
DAG 25 – 15. APRIL

med dem. I den forbindelse stiller de altid 
spørgsmål om, hvad kristne tror på, og 
elsker at tale om tro. 

Shayla og mange andre muslimske børn 
tænker over Gud og over deres muslimske 
tro. ”At bede er så udmattende,” siger en 
pige for eksempel. ”Man skal altid vaske 
sig, skifte tøj og sige de rigtige ord, og 
jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. 
Hvordan beder du?” spurgte hun en 
kristen medarbejder. Det er utroligt at se 
den hunger, hvormed disse børn lytter til 
historier om Jesus, og hvordan de ønsker 
at vide mere om, hvem Jesus er, og om 
hvor højt han elsker dem. 

Bed om at flygtningebørnene i Østrig 

må komme sig over deres traumer 

og finde fred og sikkerhed i deres nye 

hjem 

Bed om at de må få de nødvendige 

ressourcer til at lære nye sprog, 

kulturer og tanker at kende, og om at 

de, der arbejder med dem, må være 

tålmodige og medfølende 

Bed om at flygtningefamilier må finde 

Jesus som deres Frelser 

Hvordan kan vi bede? 

Men alle dem, der tog imod 
ham, gav han ret til at blive 
Guds børn, dem, der tror på 
hans navn 

JOHS. 1,12 
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Omkring 1,5 millioner af pattani ma-
lay-folket bor i området omkring grænsen 
mellem Thailand og Malaysia, men ikke en-
gang 0,01% af dem har hørt om Jesus. Som 
religiøst mindretal i Malaysia er de meget 
fromme, endnu mere fromme end muslim-
er i de sydøstasiatiske lande med muslimsk 
majoritet. Denne trossamfundsbundne 
identitet gør det svært for pattani-folket at 
undersøge andre religioner. 

Susu hørte om Jesus, da hun arbejdede 
som oversætter for en kristen gruppe. Hun 
fandt en forunderlig fred ved at bede i Jesu 
navn, og hans kærlighed har genoprettet 
hendes liv og hendes forhold til andre. Det 
er for eksempel ret almindeligt i hendes 

Malaysia

kultur at søge hævn over dem, der gør én 
ondt. Men da Susus kolleger talte dårligt 
om hende, valgte hun at tilgive dem med 
fred og glæde i hjertet. 

Susu har været tilbageholdende med at 
fortælle om sin tro på Jesus til sin ægte-
mand, selv om han er den person, der 
står hende nærmest. De har to sønner, og 
hun beder som regel sammen med dem, 
og tager dem med til hemmelige, kristne 
møder. Efterhånden som hun lærer Guds 
Ord bedre at kende og bliver opmuntret af 
andre kristne, beder hun for at opbygge en 
familie, hvor Jesus er i centrum. 

DAG 26 – 16. APRIL

Sig Gud tak for, at evangeliet forandrer 

liv, familier og lokalsamfund, og bed 

om at flere muslimske pattani’er må 

høre det 

Bed om at de hemmelige kristne i 

Malaysia må få visdom og mod til at 

fortælle om Jesu lære til andre 

Bed om god oplæring for de 

kristne i Malaysia, så de kan være 

kraftfulde vidner for deres familier og 

lokalsamfund 

Hvordan kan vi bede? 

Men I skal hellige Herren Kristus i jeres 
hjerte og altid være rede til forsvar over 
for enhver, der kræver jer til regnskab for 
det håb, I har, men I skal gøre det med 
sagtmodighed og gudsfrygt … 

1 PET. 3,15 
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”Laylat al Qadr”, eller ”Magtens nat”, mark-
erer åbenbaringen af koranens første vers 
til den islamiske profet Muhammed. Det 
er en højst betydningsfuld begivenhed, 
og et tidspunkt hvor selv den mindst 
overbeviste muslim gør en ekstra indsats 
på det åndelige område. Bønner og gode 
gerninger udført på denne nat, regnes for 
mere værdifulde end alle de bønner og 
gode gerninger, man kan udføre i løbet af 
tusind måneder. 

Natten er også kendt som ”Skæbnenat-
ten”, hvor mange tror på, at deres skæbne 
for det følgende år bestemmes. Derfor er 
det særligt vigtigt for muslimer at bede 
om tilgivelse og velsignelse på netop 
denne nat, og mange beder hele natten 
igennem – nogle bliver endda i moskeen 

Magtens nat
DAG 27 – 17. APRIL 

gennem alle sidste ti dage af ramadanen 
for ikke at gå glip af denne nat. 

Muslimer, der overholder ramadanen, 
intensiverer ofte deres bøn og læsning i 
koranen i løbet af de sidste ti dage for at 
optjene ekstra guddommelig velvilje. Det 
er også en tid, hvor man søger tilgivelse 
fra andre og genopretter brudte forhold. 

Under Laylat al Qadr søger muslimer 

gud meget fokuseret. Bed om at Gud 

vil åbenbare sig for dem i drømme og 

syn 

Mange muslimer søger tilgivelse for 

deres synder på denne nat. Bed om at 

de må få en åbenbaring af Jesus, Guds 

Lam, som bærer verdens synd 

Bed om at denne skæbnenat må 

give mulighed for kristne arbejdere i 

den muslimske verden til at fortælle 

evangeliet 

Hvordan kan vi bede? 

Næste dag så han Jesus 
komme hen imod sig og 
sagde: »Se, dér er Guds 
lam, som bærer verdens 
synd.« 

JOHS. 1,29 
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Med tårer i øjnene omfavner Mousa den 
unge flygtning, der er blevet som en søn 
for ham, da han dryppende stiger op af 
dåbsbassinet. Rundt om dem står en kreds 
af unge mænd med armene om skuldrene 
på hinanden og jubler. 

Mousa tænker tilbage på sin egen historie. 
Han voksede op i en arabisk muslimsk fam-
ilie i Mellemøsten. Mousa har altid troet på, 
at der fandtes én gud, men troede ikke, at 
denne gud ville være interesseret i at kende 
ham personligt. Efter at være rejst til Asien 
for at arbejde, og han derefter bosatte sig 
i Europa, mødte han nogle venlige kristne, 
som hjalp ham med at finde sig til rette i 
hans nye by. De inviterede ham også med i 
en Al Massira-gruppe. 

Al Massira er et filmbaseret kursus i 13 dele, 
tilgængeligt på 35 sprog. Det benyttes i dag 
over hele verden. Det følger historierne om 
de bibelske profeter fra Adam og Noa, helt 

Al Massira

frem til Jesus Messias og hans budskab om 
frelse. Mousa kunne næsten ikke komme 
sig over de fascinerende samtaler, der 
fandt sted hver uge. Det var efter historien 
om profeten David, at Mousa besluttede 
sig for at give sit liv til Jesus. Han blev døbt 
sammen med ti andre mennesker med ara-
bisk og persisk baggrund. Det blev begy-
ndelsen på en utrolig historie om geno-
prettelse og frelse, der også omfattede 
en mirakuløs helbredelse for depression. 
Mousa blev oplært i lederskab og tjener nu 
som præst, hvor han oplærer andre til at 
bringe evangeliet ud til alle nationer. Han 
vokser til stadighed i tilbedelse af Jesus. 

DAG 28 – 18. APRIL

Bed om at nyomvendte kristne 

flygtninge må vokse i troen og forstå 

deres identitet som Guds sønner og 

døtre 

Bed om at kristne må vokse i 

frimodighed og øvelse i at benytte Al 

Massira-materialet, når de sammen 

med deres næste rækker ud til andre 

Bed om at kristne som Mousa må 

vokse og indtage positioner som 

kristne ledere, og finde deres plads i 

det globale arbejde for Guds rige 

Hvordan kan vi bede? 

Håbets Gud fylde jer 
med al glæde og fred i 
troen, så at I bliver rige 
i håbet ved Helligåndens 
kraft! 

ROM. 15,13 
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I teorien giver islam flere rettigheder til 
kvinder end der reelt gælder for dem, der 
praktiserer den. Koranen taler klart om, 
at mænd og kvinder er lige i Allahs øjne, 
og giver anvisninger hvad angår kvinders 
beskyttelse. 

I den virkelige verden er der, inden for 
mange af de kulturer hvor islam er domi-
nerende, en kulturel praksis, der ikke afspe-
jler denne del af koranens lære. Muslimske 
kvinder møder, ligesom alle andre kvinder, 
ulighed indenfor uddannelse, arbejde, 
sundhedspleje og roller i familien. 

Men muslimske kvinder rundt om i verden, 
skaber forandring i verden omkring sig. I og 
med at de anerkender deres egen værdi og 
deres egne evner, og arbejder sammen, re-
jser muslimske kvinder sig som influencers, 
ledere og innovatører over hele verden. 

Pakistan, en islamisk nation, der ikke er fre-
mmed overfor kvindelige politiske ledere, 

Kvinder i Islam
DAG 29 – 19. APRIL 

indsatte fem kvinder i politiske nøgleposi-
tioner sidste år. 

Saudi Arabien, som er særligt langsom til 
forandring på dette område, har taget små 
skridt hen imod ligestilling for kvinder, idet 
de for nyligt har tilladt kvinder at opholde 
sig på offentlige steder såsom caféer og 
idrætshaller sammen med mænd. Kvinder 
har også opnået ret til at bo og rejse alene, 
uden tilladelse fra en mandlig værge. 
Antallet af kvinder, der arbejder uden for 
hjemmet i Saudi Arabien, er blevet for-
doblet i løbet af de seneste fem år. 

Muslimske kvinder bliver stadig mere bredt 
repræsenteret inden for kunstverdenen, 
som f.eks. da den første muslimske, kvinde-
lige superhelt fandt vej ind i den populære 
serie af Marvel-film. 

Og inden for sportens verden skaber nogle 
muslimske kvinder måder, hvorpå de kan 
konkurrere på højniveau, iklædt hijab. 

Bed om at muslimske kvinder fortsat 

må have mulighed for at trives, være 

lykkelige og uden for fare 

Bed om at muslimske kvinder i 

positioner med indflydelse må finde 

styrke og sikkerhed, og lykkes i deres 

kamp mod ulighed og uretfærdighed 

Bed om at muslimske kvinder må blive 

velsignet og få mulighed for at høre 

budskabet om Jesus og følge ham 

Hvordan kan vi bede? 

Salig er hun, som troede; 
for det, som er talt til 
hende af Herren, skal gå i 
opfyldelse. 

LUK. 1,45 
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Mit navn er Fatima. Jeg er født i Marok-
ko, men er berber af afstamning. Mine 
forældre opdrog mig og mine 11 søskende 
som muslimer. Jeg fejrede ramadan hvert 
eneste år, og jeg bad hver dag sammen 
med min far. 

Mine forældre skændtes ofte. År for år 
blev det voldsommere. Jeg bad om fred i 
vores hjem i årevis uden svar, og til sidst 
gav jeg Allah et ultimatum: ”Nu beder jeg 
tre gange, og hvis du ikke viser dig for mig, 
vil jeg ikke tro på dig længere.” Intet skete 
… Men den nat havde jeg en drøm. Jeg kla-
trede op ad et bjerg og nogen opmuntrede 
mig til at blive ved med at klatre. Oppe 
på toppen af bjerget mødte jeg en mand 
i hvide klæder. Han strålede af venlighed. 
Han var omgivet af glade mennesker, fyldt 
med fred. Jeg ville gerne være blevet der 
for evigt. 

Vidnesbyrd

Jeg fortalte min familie om drømmen, 
men de afviste den. Så jeg gemte den i mit 
hjerte og håbede på, at finde ud af, hvem 
manden i min drøm var. 

Mit liv var trist og formålsløst. Men så flyt-
tede der et ægtepar ind i vores lejligheds-
kompleks, som talte til mig om Guds 
kærlighed i Jesus Kristus. De inviterede mig 
med til et kristent møde, hvor jeg mærkede 
Guds nærvær. Jeg begyndte i hemmelighed 
at læse Bibelen for at finde ud af, hvem 
Jesus var. Og så gik det op for mig, at Jesus 
var manden fra min drøm! Jeg råbte til Gud 
om at udfri mig fra min lidelse og give mig 
del i hans fred. 

I mit nye liv har jeg glæde og fred, og jeg 
beder om at min familie også må lære 
Jesus at kende. 

DAG 30 – 20. APRIL

Fortsæt, hele året, med at bede om at 

muslimer må få drømme og syn om 

Jesus 

Bed om at søgende muslimer må 

møde kristne mennesker, der kan 

fortælle dem evangeliet 

Bed om at kristne med muslimsk 

baggrund må være trofaste vidner for 

deres familie 

Hvordan kan vi bede? 

Altså: Er nogen i Kristus, er 
han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget 
nyt er blevet til! 

2 KOR. 5,17 
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Hvordan kan vi fortsætte med at bede? 
AFSLUTNING

Bed om muligheder for at vise Jesu 
kærlighed til muslimer omkring dig 

Bed om, og tilbyd stor gæstfrihed til dem 
du kender, som tjener Kristus blandt 
muslimske folk 

Når du mødes med andre kristne, så 
husk at bede for muslimer hele året 
rundt, og opfordr dine trosfæller til også 
at deltage i 30 dage 

Du kan også støtte Dansk Europamission, 
Norea eller Mission Afrika økonomisk, 
så vi kan fortsætte med at arbejde for at 
musilmer møder Jesus

Under stadig bøn og anråbelse 
skal I altid bede i Ånden og 

holde jer vågne til det og altid 
være udholdende i forbøn for alle 

de hellige. 
EF. 6,18 
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Det vil glæde os meget at høre om dine oplevelser med 30 dage. Skriv 
en e-mail til os om det på: info@forfulgtekristne.dk

Mere information og tilbagemeldinger: 

Find flere bedevejledninger til inspiration og oplysning for dit liv i bøn på: 
www.worldprayerguides.org 
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