BE FOR KIRTI
Kirti og hennes familie var
en av få kristne familier i
landsbyen. Mobben avbrøt
gudstjenesten deres og
banket opp de kristne. Etter
forfølgelse og en rekke
voldelige angrep, ble Kirtis
mann drept mens hun hørte
på. Selv har Kirti fått en
ryggskade som følge av all
volden hun har vært utsatt
for. Hun greier ikke å ta seg
av de fire barna sine, og de
er nå på et barnehjem.
Kirti lever i vanskelige omstendigheter, men hennes
store styrke er vissheten
om at Gud elsker henne.
Hun har et stort ønske om
at andre også skal bli kjent
med Ham. Nylig har hun
flyttet hjem til landsbyen
sin for å fortsette å dele
evangeliet om Jesus.
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«Jeg bekymrer meg ikke. I
alle mine prøvelser vil Gud
hjelpe meg, og jeg klynger
meg til Hans ord,» sier Kirti.

BE
•

Be om helbredelse,
beskyttelse og ledelse for
Kirti nå som hun har flyttet
hjem. Be om at gleden i
Herren må være hennes
styrke (Fil4,4)

•

Be om indre helbredelse for
de fire barna til Kirti. Be om
at de må få kjenne Gud som
Far, og at de kan få bo sammen igjen, som familie

•

Be om at landsbybeboerne
gjennom Kirtis vitnesbyrd
må få se hvem Jesus er, og
vende om til Ham

•

Be om Guds beskyttelse
over kristne på landsbygda
i India

•

Be om at Guds vilje må skje
og Guds rike komme i dette
folkerike landet, der så
mange ikke kjenner Jesus

BE FOR PASTOR GEORGE
Pastor George har et kall
om å bli værende for å
holde kirken i Syria i live.
Det krigsherjede landet
møter stadig nye utfordringer, men ondskap kan
ikke stoppe kirken fra å
være et ‘Senter for håp’.
I Syria har store deler av
den kristne befolkningen flyktet som følge av
konflikter og forfølgelse.
Pastor Georges menighet
er blitt forvandlet til et
håpssenter, en aktiv, lokal
kirke som er utrustet til å
drive en rekke hjelpe- og
utviklingsprosjekt i sitt
lokalmiljø. Ingen av håpssentrene er like, men én
visjon forener dem: å nå ut
med Jesu kjærlighet!
«Nå er tiden inne for å
stille opp og vise Jesu
kjærlighet i en vanskelig
situasjon»,
sier Pastor George.

BE
•

Takk Gud for pastor George
og den tjenesten han gjør
for menneskene rundt seg.
Be om visdom og fornyet
styrke til ham og hans
menighet, slik at de kan
fortsette å være lys og spre
håp i sitt lokalsamfunn.

•

Be for kristne i Syria at
de skal stå fast i troen på
Jesus. Be spesielt for nye
troende med muslimsk
bakgrunn som ofte møter
stort press fra familien om
å frasi seg sin nye tro.

•

Be for økonomien i landet
og at grunnleggende behov
skal bli dekket. Mange
forlater landet fordi de
ikke ser en fremtid. Be
for prosjekter som jobber
for å skape nye arbeidsmuligheter slik at flere kan
få en inntekt.

•

Be om fred i landet.

BE FOR ROSE
I april 2020 mistet Rose
fra Nigeria mannen sin
da fulanigjetere angrep
landsbyen deres. Så kom
covid-19 der hele regionen
ble stengt ned.
Midt i alt har Rose beholdt
troen. Hun er fast bestemt
på å gjøre alt hun kan for
å forsørge sine tre små
jenter.
Koronakrisen har ikke
ført til at voldelige angrep
mot kristne har stoppet.
Dette skjer fortsatt stadig
i land over hele Afrika og
mest i nordlige Nigeria.
Nedstengingen har ført
tusenvis av familier til randen av det de kan tåle.
«Noen ganger legger vi oss
uten mat,» forteller Rose.
«Den eneste måten jeg
klarer å holde ut i dette, er å
sette mitt håp til Gud.»

BE
•

Om indre helbredelse for
Rose og jentene hennes.
Be om at de skal få kjenne
på Guds nærvær og
kjærlighet.

•

Om at Gud skal sørge for
alle deres behov.

•

Om visdom og ledelse for
Åpne Dørers partnere i
landet slik at de kan hjelpe
enda flere på best mulig
måte.

•

For regjeringen og de som
styrer landet. Be om at de
skal få øyene opp for de
kristnes situasjon i NordNigeria, og gripe inn.

BE FOR FAMILIER
Det er tøft å være mamma og pappa og leve
under forfølgelse. Presset er stort. Hvordan skal
de oppdra barna sine under slike forhold? De blir
gjerne banket opp på skoleveien, og sjikanert
av læreren. Noe av det verste er isolasjonen og
ikke ha noen å leke med. Foreldrene må forklare til barna sine hvorfor de blir holdt utenfor
og mobbet. Noen må også forberede dem på at
mamma og pappa kan bli hentet av politiet og
satt i fengsel. Fordi de følger Jesus.

BE
•

Om visdom til foreldre som skal oppdra
barn i en tøff hverdag

•

Om beskyttelse til barna i den forfulgte
kirken

•

At de må få kjenne at Gud er der sammen
med dem, og være i stand til å dele Jesus
med sine naboer og klassekamerater

BE FOR KRISTNE LEDERE
Det er et stort ansvar å være prest, pastor og
kristen leder i et land med forfølgelse. Risikoen
er ekstra stor for ledere, samtidig som nøden til
menigheten ligger tungt på deres skuldre. «Jeg
kjenner meg ofte så sliten og redd. Min familie
har lyst at vi skal forlate landet. Men jeg vet at
Gud har kalt oss til å være her. Be for oss!»
uttaler en prest fra Syria. Han er den eneste
gjenværende i et stort område, og tjener flere
kirker. De merker når de får bønnestøtte.

BE
•

Om visdom og styrke for prester, pastorer
og kristne ledere i den forfulgte kirken

•

Om englevakt når de er ute i oppdrag

•

At de skal få nåde til å bringe lys inn der det
er aller mørkest

BE FOR DEM SOM SITTER I FENGSEL
«Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere
var lenket sammen med dem, og husk på dem
som blir mishandlet, som om det gjalt deres egen
kropp.» Hebr 13.3
Mange kristne sitter i fengsel eller fangeleir
under svært krevende og uverdige forhold, av en
eneste grunn: de tror på Jesus. Vi har
mange historier om at forbønn er med på å
lette tilværelsen deres. Be for din søster og bror
som lever i fangenskap.

BE

Ebrahim Firouzi (Iran), 8 år i fengsel for sin tro

•

Om trøst midt i ensomhet og mørke

•

Om helse og styrke

•

Om rettferdig behandling, og at de må
komme i frihet

•

Om nåde til å dele Jesus med sine medfanger og fangevoktere

BE FOR FORFØLGERNE
Matt 5.4: «… Elsk deres fiender, velsign dem som
forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere,
og be for dem som forfølger dere.»
Jesus er radikal. For at lysets rike skal vinne over
mørkets rike, er det dette som er veien å gå.

BE
•

For kirkens undertrykkere; radikale
hinduer, radikale buddhister, muslimske
ekstremister, IS-krigere, statsledere som
Nord-Koreas leder Kim Jung Un, be om at
de må bli stanset i sine onde forsøk på å
ødelegge kirken.

•

Om at Guds sannhet må sette dem fri, slik
at de ser hvem det er de egentlig forfølger
og at Gud berører hjertene deres, som han
gjorde med Paulus på veien til Damaskus.

•

For forfulgte kristne at de må greie å tilgi
og velsigne sine forfølgere

