MARCO & MINA

Be for

MARCO OG MINA

_ om at Jesus må trøste dem, helbrede
deres indre sår og fylle dem med sin
fred
_ om at Jesus må hjelpe Marco, hans
søster Mina, og deres mor, å takle
livet uten pappa og ektemann
_ om at de må holde fast på Jesus og
stole på ham på tross av de vonde
opplevelsene

Den 25. mai 2017 satt Marco (14) og Mina (10)
fra Egypt på med sin far i bilen. Plutselig dukket
det opp noen bevæpnede menn som tvang dem
til å stoppe. Søsknene gjemte seg under setene,
mens angriperne tvang faren til å gå ut av bilen.
Han ble skutt fordi han nektet å konvertere til
islam. Etter at mennene hadde dratt, prøvde
Marco og Mina å skaffe hjelp. De hadde ingen
mobildekning, men Marco klarte å kjøre videre
for å komme til et sted med nett, selv om han
aldri hadde kjørt bil før. De ringte sin mor.
Deretter forsøkte de å løfte faren, men de klarte
det ikke. De måtte se på at faren blødde ihjel.
Marco og Mina er sterkt traumatisert, og lider av
angst og mareritt.

MARIAN

Be for

MARIAN

_ om at Jesus må fortsette å styrke
henne i troen, og at hennes forhold
til Ham må bli enda dypere
_ om at hun må klare å konsentrere seg
på skolen, slik at hun kan komme inn
på universitetet og studere medisin,
slik hun drømmer om
_ om at hun gjennom det hun har opplevd
kan være til hjelp og velsignelse for
andre mennesker

Marian (16) bor med sin familie i nærheten av
Peterskirken i sentrum av Kairo. Morgenen
11. desember 2016 rett etter gudstjenesten,
hørte hun en voldsom eksplosjon. Det var en
selvmordsbomber som hadde sprengt seg
selv i luften. Hun løp bort for å finne sin far
som befant seg i kirken. Midt i alt kaoset fant
hun ham på bakken foran inngangen. «Jeg la
hodet hans i fanget mitt, han så på meg og
smilte, så ba han meg passe på mine yngre
søsken. Så døde han», fortalte hun. Marian
var veldig glad i faren sin, og savner ham
veldig. Selv med sorgen og alle spørsmålene
om hvorfor dette måtte skje, opplever hun at
Jesus er nær henne, hjelper henne og trøster
henne.

SAMIHA

Be for

SAMIHA

_ om at Jesus må gi henne ny kraft hver
dag til å takle den vanskelige situasjonen hun er i
_ om at det skal gå bra med den videre
medisinske behandlingen, og at smertene må forsvinne
_ om at hun gjennom sin takknemlighet
kan oppmuntre andre mennesker til å
stole helt og fullt på Jesus

Samiha var på en gudstjeneste i Peterskirken i
Kairo sentrum sammen med sin ektemann
Qalini 11. desember 2016. Rett før kl. 10 stormet
en mann inn i kirken og sprengte seg selv i luften i nærheten av der kvinnene satt. Qalini løp
rundt og ropte etter Samiha. En time senere
fant han ut at hans kjære kone lå på sykehus.
Hun var så alvorlig såret at legene ikke trodde
hun kom til å overleve. «Men Gud hadde en
annen plan», sa Qalini. Samiha opplevde Jesu
nærvær på en spesiell måte. Selv om hun mistet halve ansiktet i eksplosjonen, er Samiha og
Qalini så takknemlige for at de fortsatt er i live.

MARILYN

Be for

MARILYN

_ om at Jesus må hjelpe henne til å
leve et vanlig liv, og at hun må bli
satt fri fra skam
_ om at hun gjennom Bibelen får se hvor
verdifull og elsket hun er i Guds
øyne
_ om at Jesus må beskytte henne og andre
kristne jenter og unge kvinner mot
flere overgrep

Hver dag bortfører islamistiske grupper kristne
jenter i Egypt. Målet deres er å tvinge dem til å
konvertere til islam, og deretter gifte dem bort
eller selge dem til andre. Det begynner ofte
med unge muslimske menn som lokker dem
ved å flørte og overbevise jentene om at de
elsker dem og at de ønsker å bli kristne. Den
28. juni 2017 ble 16 år gamle Marilyn offer for en
slik bortføring. Senere ble det lagt ut filmer på
internett, der hun sa at hun hadde blitt muslim.
Hennes mor var sikker på at de hadde tvunget henne til dette. 30. september fant politiet
Marilyn flere hundre kilometer fra sitt hjemsted,
og arresterte hennes kidnappere. Familien er
kjempeglade for å være gjenforent med henne.
De fleste foreldre som mister døtrene sine på
denne måten ser dem aldri igjen.

MARAYA

Be for

MARAYA

_ om at Jesus må beskytte henne og
hennes familie fra voldelige angrep
_ om at Jesus må sette henne og hennes
familie fri fra frykt, og fylle dem
med sin fred
_ om at hun og hennes familie må klare
å tilgi mannen som har gjort livet så
vanskelig for dem

Marayas* far driver en liten elektrobutikk i Egypt.
Problemene begynte da en mann satte et bord
foran butikken hans. Selv om Marayas far høflig
ba ham om å la være å blokkere inngangen, var
han frekk og reagerte med fornærmelser. Flere
ganger kom han inn i butikken, tok varer fra hyllene og kastet dem ut på gaten. Deretter slo han
Marayas far i ansiktet. En gang truet han med å
kaste syre i ansiktet på Maraya. Han har truet
med å brenne ned familiens hus, å bortføre hans
kone og datter, samt å myrde Marayas far, men
politiet gjør ingenting. Mannen fikk også andre
med seg i plagingen av familien, slik at faren i
perioder må stenge butikken.

*Navnet er endret av sikkerhetsgrunner.

Symbolbild

Be for

KRISTNE I EGYPT MED
MUSLIMSK BAKGRUNN

_ om at Jesus skal gi dem visdom til
å vite hvordan de skal leve, og
beskytte dem fra vold
_ om at de må få fellesskap med andre
kristne, og at de må vokse i troen
_ om at andre mennesker i deres
omgivelser må bli kjent med Jesus

KRISTNE I EGYPT MED
MUSLIMSK BAKGRUNN
Når noen fra en muslimsk familie blir kristne, står
de ovenfor store utfordringer, spesielt i landlige
områder. Som straff for at de har vendt seg bort
fra islam, blir disse kristne ofte utsatt for vold og
jaget ut av hjemmet. Noen blir til og med truet
på livet og drept. Dette gjør at mange holder sin
nye tro hemmelig. De er stadig under press om
fortsatt å delta i ritualene i islam, for eksempel
den regelmessige bønnen. For alle som offentlig
bekjenner seg som kristne, er det så godt som
umulig å få en offisiell anerkjennelse av konverteringen, og de anses fortsatt som muslimer, og
har det i sine ID-kort. Likevel gjør stadig flere
egyptere avkall på sin muslimske bakgrunn for å
leve et liv med Jesus.

DE EGYPTISKE
MENIGHETENE

Be for

DE EGYPTISKE
MENIGHETENE

_ om at Jesus må beskytte dem fra
terrorangrep, og at de må få fortsette å møtes til gudstjeneste
_ om at de må bli oppmutret av Guds
ord, og styrket i troen
_ om at de må stå sammen i enhet, og få
muligheten til sammen å videreformidle Jesu kjærlighet

Allerede i det første århundre ble den kristne
troen utbredt i Egypt. Men selv om rundt 10 % av
befolkningen er kristne, og Egypt har den største
kristne befolkningen i Midtøsten, opplever de
hyppig fiendtlighet, innskrenkning av frihet og
diskriminering på grunn av sin tro. Det er ofte
vanskelig å få offentlig tillatelse til å bygge nye
kirker. Det er også vanskelig å benytte seg av
eksisterende kirker og lokaler. Siden desember
2016 har det skjedd stadig flere angrep på kirker
og kristne grupperinger, med over 100 døde
tilsammen. Men menighetene reagerer med å
tilgi: «Vi vil vise vår nasjon Jesu kjærlighet», sier
Pastor S, som leder en av de største menighetene i Egypt.

Illustrasjonsbilde

KRISTNE UNGDOMMER I
EGYPT

Be for

KRISTNE UNGDOMMER I
EGYPT

_ om at de tross all diskrimineringen
holder fast på Jesus, og ønsket om å
følge ham
_ om at de må få en god utdannelse, og
klare å skaffe en god jobb
_ om at de må få mot til å bekjenne sin
tro og spre evangeliet

Kristne ungdommer i Egypt står ovenfor mange
utfordringer. Allerede fra barneskolen av blir de
utstøtt, og får dårlige karakterer bare fordi de
kommer fra en kristen familie. Dette fortsetter på
universitetene, der kristne bevisst blir mobbet av
foreleserne. Kristne blir også utsatt for diskriminering på jobbmarkedet. Mange arbeidsgivere
ønsker ikke å ansette dem, uavhengig av kvalifikasjoner. For kristne kvinner kan et kristent navn
eller det å ikke bruke hijab være nok til å stenge
dem ute fra arbeidslivet. Kristne kvinner med
muslimsk bakgrunn har det ofte vanskelig hvis
de ønsker å gifte seg med en kristen, fordi de
fortsatt regnes for å være muslimer.

