30 DAGERS
BØNN FOR
AFGHANISTAN

INTRODUKSJON:
BE GUDS NAVN
OVER AFGHANISTAN
«Bare Immanuel er igjen: ‘Jesus er med oss’».
Det er dette kristne i Afghanistan forteller oss. Alle kristne i Afghanistan må skjule
sin tro. Det har aldri vært lett, men siden Taliban tok makten i august 2021 har det
blitt enda vanskeligere. Med dem ved makten er de kristne mer sårbare enn noen
gang.
For å forsøke å forstå litt av situasjonen for de kristne, kan du forestille deg at du
vokste opp som muslim.
Så skjer dette: En dag møter du plutselig Jesus i en drøm. En strålende person full
av lys kommer til deg og kaller deg ved navn, og sier: «Følg meg». Du har hørt at
dette har skjedd med andre muslimer, men aldri noen du kjente. Du har sett den sinte
mobben, midt på gata, steine en kvinne som ble anklaget for å være en forræder mot
Islam. Og du vet at det å stille spørsmål om denne mannen, og ikke minst det å følge
Ham, vil få alvorlige konsekvenser.

Navn har blitt endret gjennom hele heftet av sikkerhetshensyn.
Det er brukt illustrasjonsbilder, med mindre annet er angitt.
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Likevel er det noe ved denne mannens
stemme – lyset og det faktum at Han
kjenner navnet ditt, som vekker din
nysgjerrighet. Du bestemmer deg for
at du vil følge Ham, mot alle odds, og
uansett hva det måtte koste.

komplett kaos. Dine naboer er stuet
sammen på lastebiler – hele familier
prøver å slippe ut av landet. Flyplassen
i Kabul er den eneste veien ut, og disse
menneskene risikerer alt for å komme
ombord på et fly.

Dersom familien din visste dette, ville
de se på deg med helt andre øyne. De
ville hate deg. De ville ganske sikkert
unngå deg fordi du bringer forbannelse
over dem, og de forakter deg fordi du
fører skam over familienavnet. Du er en
forræder mot deres kultur og tro. Du
risikerer å bli pisket eller banket opp. Du
kan også bli drept, og de som står deg
nærmest, kan være dem som iverksetter
det hele.

Hjemme ringer telefonen din uavbrutt.
Meldingene tikker inn. Dine venner er
bekymret. De skriver: «Hvordan går
det? Har du det bra?» Men én melding
fanger din oppmerksomhet. Nummeret
er ukjent. «Vi vet at du følger Jesus. Vi
kjenner navnet ditt». En frysning går
nedover ryggen din, etterfulgt av vantro.
Nå som Taliban igjen er kommet til
makten, råder det stor usikkerhet – ingen
vet hva de er i stand til å gjøre. Likevel
fylles du av en uforklarlig fred, for du har
fått visshet om at Jesus – Immanuel: Gud
med oss – er med deg.

Men så, til din store glede, oppdager du
at du ikke er den eneste som har møtt
denne mannen. På underfullt vis kommer
du i kontakt med en person som tar
deg med til en gruppe mennesker som
møtes i skjul. Her snakker alle om den
skikkelsen som kom i drømme – mannen
med arr i hendene sine, mannen som
utstrålte det sterke lyset. Møtet med dem
og det du får høre og oppleve der, gjør
at du tør å stole på dem og forteller at du
også har møtt ham.
Sammen med disse nye vennene lærer
du mer om ham og hans kjærlighet.
Det viktigste du lærer er navnet hans:
Jesus. Navnet over alle navn.
Hver uke er det nyheter om Taliban som
angriper og tar den ene byen etter den
andre.
Denne spesielle dagen forlater
de amerikanske styrkene landet,
og presidentpalasset er inntatt av
bevæpnede menn. Utenfor er det

Avsnittet ovenfor gir et innblikk i den
farlige virkeligheten som hemmelige
kristne i Afghanistan lever under. Da
Taliban tok makten høsten 2021, sa vår
kilde i regionen: «Hver eneste troende
jeg snakker med, ber kun om en ting;
forbønn. Dette er genuint det eneste de
spør etter. All jordisk beskyttelse forsvant
fra dem».
Åpne Dørers grunnlegger, Broder
Andreas, sa en gang: «Våre bønner kan
gå der vi ikke kan. Det finnes ingen
grenser, ingen fengselsmurer, ingen
dører som er lukket for oss når vi ber».
Denne måneden inviterer vi deg til å bli
med oss til tronrommet, i forbønn for
Afghanistan. Mer enn det – vi spør deg
om å be i Guds navn. For i Hans navn er
det håp, kraft og frelse.
«Han frelste dem for sitt navns skyld, for
å gjøre sin mektige kraft kjent.»
SAL 106:8

UKE 1

EL ROI – HERREN
SOM SER MEG
Det er en veldig liten minoritet av hemmelige troende i Afghanistan. På
grunn av dødstrusselen som henger over dem hvis noen finner ut at de er
kristne, forteller de aldri til noen at de har valgt å følge Jesus. Ikke engang til
sine kjære. De vet ikke hvem de kan stole på, ikke alle har et fellesskap som
de kan få støtte hos.
Etter at Taliban igjen kom til makten, har rykter om hva de kan gjøre mot
kristne spredt seg. Overraskende husbesøk av væpnede menn ble en vanlig
hendelse. I frykt dro mange for å gjemme seg, og mange har forsøkt å flykte
fra landet. Men i denne svært krevende situasjonen, er det fortsatt kristne
som har valgt å bli værende på tross av en svært usikker fremtid. De stoler
på Gud i det som kommer.
«Listen med våre navn på har sirkulert», forteller Saad, en lokal troende:
«Noen av oss har blitt drept. Noen har blitt kidnappet, noen har forsvunnet.
Det føles som morgenen etter en massiv og katastrofal eksplosjon».
Da slavekvinnen Hagar flyktet ut i ørkenen, etter å ha blitt dårlig behandlet
av Sarai, følte hun seg alene, usikker og isolert. Men Herrens engel fant
henne og gav henne et løfte om at hennes etterkommere ville bli så mange
at det var umulig å telle dem. På slutten ga Hagar Herren, som snakket med
henne, et navn, hun kalte ham El Roi og sa: «Du er Gud, den som ser meg!»
Husk El Roi når du ber for våre brødre og søstre i Afghanistan denne uken. De
føler seg isolert og alene med sin tro.

«Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet: ‘Du er Gud,
den som ser.’ For hun sa: Har jeg her virkelig fått se ham som ser
meg? Derfor kaller en kilden Lakai Ro’is brønn*. Den ligger mellom
Kadesj og Bered».
1 MOS 16:13-14
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DAG 1: BE OM FRIHET FRA
FRYKT
«Da Taliban tok kontrollen, ble alt slik vi fryktet. Du kan ikke forstå det på samme
måte som jeg som har opplevd det. Jeg kan ikke forklare det med ord», sier Saad.
«Den natten Taliban tok kontroll, følte jeg det som at noen kom inn i tankene mine, og
forsøkte å utslette dem, for å tale frykt til meg».
Be om at kristne i Afghanistan ikke må la frykt for Taliban styre hvordan de lever.
Be om at Guds Ord må gi dem mot.
«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg
styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd».
JES 41:10

UKE 1

DAG 2: BE FOR DE
ENSOMME
Saad fortsetter: «Alt er tatt fra oss. Vi trenger at dere ber til Gud på våre vegne.
Vi trenger å vite at dere er sterke. Det ser ut som alle har glemt Gud. Det er
skremmende. Vi kjenner oss desorienterte. Vi føler oss alene».
Saad gir et ekko av, og beskriver, den ensomheten mange hemmelige kristne i
Afghanistan opplever.
Be om at de må kjenne seg omgitt av Guds nærvær, og finne trøst hos Ham, i dag
og i resten av krisen.
«Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren
Herren for å fortelle alle dine gjerninger».
SAL 73:28
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DAG 3: BE FOR DE SOM ER
SAVNET
Før Taliban kom til makten delte Said Farishteh, en ung kristen jente fra Gulfen, dette
om deres situasjon: «Mange av oss levde i frykt for å bli kidnappet. Min kusine ble
kidnappet fordi hun var kristen, noen ønsket derfor å skade henne. Det å vite at jeg
er Guds elskede datter, minner meg på at uansett hva noen gjør mot meg, så vil ikke
Kirken glemme meg, fordi Jesus ikke vil glemme meg».
Nå som Taliban er tilbake, er det rapporter om personer som bare forsvinner tilfeldig.
Troende kan ikke bare bli kidnappet av Taliban, men også av sinte slektninger eller
misfornøyde naboer. Kristne forteller at det fortsatt er personer de kjenner som de
ikke finner igjen.
Be Gud om at han må beskytte de kristne som er savnet. Be om at de ikke må bli
skadet, og be om at Guds nærvær må gi trøst til deres kjære, som savner dem.
«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en
knust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle».
SAL 34:19-20
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DAG 4: BE FOR DE SOM
FLYKTER
Desperate afghanere har gjort alt de kan for å forlate Afghanistan – de har klatret opp
på militærfly, stormet flyplassen, og søkt hjelp fra illegale smuglere som kan få dem
gjennom ørkenen til nabolandene. De setter livet på spill på en farefull reise, for å
finne en framtid med frihet. Ikke alle har overlevd. Troende er ikke unntatt – det finnes
kristne som har flyktet, eller har forsøkt å flykte, men det er også de som utgir seg for
å være kristne, for å få sympati fra myndigheter og frivillige organisasjoner.
En medarbeider i regionen forteller: «Kanskje velger de å bli værende i Afghanistan,
men lever i skjul og tjener Jesus i hemmelighet. Noen forsøker å komme seg til
grensen og forlate landet - andre ønsker å unnslippe, men klarer det ikke. Alle disse
tre senarioene skjer.»
Be om at Herren må beskytte de troende som forsøker å flykte, for å søke asyl i et
fremmed land. Be om at Han sørger for mat, transport og favør på deres reiser.
«Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør
meg stor. Du gjør rommet vidt for mine skritt under meg, mine ankler svikter ikke».
SAL 18:36-37
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DAG 5: BE FOR DE SOM ER
IGJEN
Sharifullah er håndverker og lever som hemmelig kristen. Han har brukt å inkludere
symboler som betyr mye for kristne i kunsten sin, men når Taliban kom, ble hans
bedrift midlertidig stengt.
«For tre uker siden marsjerte Taliban inn. I løpet av uker overtok de landet. Mange
håndverksbutikker i hovedstaden ble advart om designene som ble brukt i utstilt
håndverk. Du forstår, Taliban ønsker at deres ideologi skal reflekteres over alt, så
alle tegn på farge, liv og håp har blitt fjernet. Tegn på glede har blitt malt over, og
erstattet med deres slagord, som er det motsatte av håp».
På toppen av risikoen ved å være en etterfølger av Jesus, så har Sharifullahs
levebrød blitt stengt ned på ubestemt tid, noe som påvirker hans familie og ansatte.
Han er ikke den eneste – mange troende som har valgt å bli værende, er like usikre
på fremtiden, og deres levebrød og utdannelse henger i en tynn tråd.
Be om at Gud må styrke deres tro, når de gjør sitt beste for å overleve med nye
ledere og en ukjent økonomisk fremtid i landet.
«Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes.»
SAL 16:8
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DAG 6: BE FOR DE MEST
SÅRBARE
Historisk sett har Taliban vært kjent for sin brutale behandling av kvinner, og for å
hindre dem fra å gå på skole. Siden overtagelsen har de lovet verden at de denne
gangen vil behandle kvinnene annerledes.
«Det er en fullstendig kappe av stillhet rundt enhver form for krenkelse av en kvinnes
plass og verdighet», forteller en lokal kilde til Åpne Dører. «En kappe som kan
sammenlignes med en burka, et likklede, som skjuler fortellingen om ødeleggelsen
av millioner av afghanske kvinner. De ønsker å oppfostre den neste generasjonen,
men hvis situasjonen vedvarer og forverres, vil de ikke lenger være i stand til å
bringe håp og utdanning til fremtidige generasjoner».
Løft unge jenter og kvinner opp til Herren i dag. Be om at tid til å utvikle seg og
trives ikke må bli tatt fra dem. Be spesielt for kvinnene som jobber i Sharifullahs
håndverksbutikk. De har enda ikke kommet tilbake på jobb, siden de er usikre på
hvordan Taliban vil reagere.
«Gud er midt i byen, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram».
SAL 46:6

UKE 1

@IMB.org

DAG 7: BE FOR DE SOM ER
ADSKILT FRA HVERANDRE
Samad er ikke en hemmelig troende, men en muslimsk mann som flyktet fra
Afghanistan til et land i Sentral-Asia. Han ble adskilt fra konen og barna sine i flukten.
Da våre partnere ved frontlinjen møtte ham, støttet de ham som best de kunne. Ikke
noe smerter like mye som det å bli adskilt fra sin egen familie. Vår partner forteller:
«Samad kunne ikke holde tårene tilbake da han fortalte oss om sin familie og hvor
vanskelig situasjonen var i Afghanistan. Han delte at hans største lengsel var å redde
sin kone og sine barn fra Talibans hender, og vende tilbake hit sammen med dem».
Be om at Samad må bli gjenforent med sin familie. Be for alle som er adskilt fra
sine familier på ubestemt tid eller permanent, på grunn av Talibans omveltning.
«Min sjel gråter av sorg, reis meg opp etter ditt ord!»
SAL 119:28

UKE 2

JEHOVAH
SHALOM –
HERREN DIN
FRED
Afghanistan har blitt vant til fiendtligheter og uro – det ser ikke ut som kampene
vil slutte noen gang. Bare 10 dager etter Talibans seier, utførte Den Islamske
Statens utbrytergruppe i landet, IS-Khorasan, et selvmordsbombeangrep på
flyplassen i Kabul. Mer enn 150 ble drept og mange ble skadet i angrepet. Dette
er ikke en enkeltstående hendelse, men en del av en rekke angrep som nylig
har funnet sted i moskéer, sykehus og veikantene i Kabul, Kundur, Kandahar og
Jalalabad.
«Angrep som disse har alltid vært en del av vår virkelighet», forteller en lokal
kilde. «Det er ikke spørsmål om det kommer, men hvor og når. Vi er sjelden
foreberedt til å kjempe mot det som skjer foran øynene våre. Det er alltid en
skremmende tanke. Vi er redde, men ved Guds nåde og miskunnhet er vi i stand
til å fortsette».
Et av Guds navn er Jehova Shalom. ‘Shalom’ betyr fred, men det betyr også
helhet, velvære, en slutt på krig og strid.
Kall på Jesus denne uken, vår Fredsfyrste. Be om at han må dekke
Afghanistan med sin Shalom.

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir,
gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!»
JOH 14:27

UKE 2

DAG 8:
BE OM HELBREDELSE OG
TILGIVELSE

Bakholdsangrepene har etterlatt mange døde, og skadet enda flere. Bare i 2021 har
hundrevis av lokalbefolkningen blitt skadet av en rekke eksplosjoner. «Noen har fått
mindre skader, mens andre tar flere år å lege – livet deres har blitt endret for alltid»,
forteller en lokal kilde.
Be Gud om å helbrede ofrene for terrorangrepene, fra sårene sine. Be om fysisk
helbredelse. Men mer enn det, be om at Gud må hjelpe ofrene til å tilgi sine
angripere. Be om at Han må fjerne sinne og bitterhet i deres hjerter.

«For jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår, sier Herren.»
JEREMIA 30:17A
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UKE 2

DAG 9: BE OM HVILE OG RO
Det å leve i slike fiendtlige omgivelser, har gjort frykt, bekymring og angst til en
konstant følgesvenn for befolkningen i Afghanistan. I tillegg til den nådeløse volden
og trusselen fra ekstremistiske angrep, så står hemmelige kristne overfor mye større
fare. De kan bli drept bare fordi de tror på Jesus.
Be om at hemmelige troende finner hvile i Kristus. Be om at de får legge sine
bekymringer ned ved Jesu føtter, og at de fullt og helt kan gi sin fremtid til Ham.
«I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i
trygghet»
SAL 4:9

UKE 2

DAG 10: BE OM
FORVANDLING
«Talibans soldater er ikke opptatt av menneskeverd», sier en lokal kristen, Fatimah.
«Øynene deres ser hele tiden etter hvordan de kan få makt og hvordan de kan
fornedre de som ønsker å tenke selv og drømme».
Det kan kanskje se umulig ut å tenke at medlemmer av ekstremistgrupper noen
gang kan vende seg bort fra sine onde veier. Men la oss huske hvordan Gud kalte
apostelen Paulus, og forvandlet hjertet hans på vei til Damaskus. Fra å være en
forfølger av de kristne, ble Paulus ivrig for Jesus og hans Evangelium. I sannhet,
ingenting er umulig for Gud!
Be Herren om å forvandle hjertene til Taliban og IS-Khorasan. Be om at de vender
seg til Gud. Be om at de må bli forsonet med Jesus og at de til slutt må finne Guds
fred.
«For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer
navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i
ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende.»
JESAJA 57:15
@unsplash

UKE 2

DAG 11: BE OM AT
DESINFORMASJON MÅ BLI
AVSLØRT

Talibans maktovertakelse har ført til taushet fra mange journalister i Afghanistan. I
frykt for gjengjeldelse fra Taliban, for mistanker om å stå i ledtog med Vesten, har
medieselskap stengt dørene. På grunn av mangel på pålitelige nyhetskilder i landet,
har falske nyheter om hva som skjer på innsiden, spredt seg til hele verden. Mye av
denne ubekreftede informasjonen angår også kristne, og forårsaker frykt og panikk
og skaper unødvendig engstelse.
Be om at sannheten om hva som skjer i landet skal komme ut. Be om at sensur og
desinformasjon skal stoppe. Be om at Gud bevarer historiene til sine barn.
«En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige
berg? Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet, som taler sannhet i sitt hjerte.
Den som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin neste ondt og ikke fører
skam over den som står ham nær».
SAL 15:1-3
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DAG 12: BE OM AT
SPREDNINGEN AV
EKSTREMISME SKAL
STOPPE
Islamistiske grupper i Asia har blitt inspirert av Talibans seier. Det kan se ut til at
ekstremisme er på fremmarsj, spesielt i Sørøst-Asia. Ekspertene sier at terrorgrupper
som Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf og andre fraksjoner som tidligere hadde
tilknytning til Al-Qaida, på nytt kan bli oppmuntret til å gå til handling og utføre
terrorangrep i regionen. Helhjertede muslimer i Bangladesh har også blitt styrket i sin
besluttsomhet, og noen har offentlig erklært at de vil reise til Afghanistan for å slutte
seg til Talibans styrker.
Be om at Herren forvirrer planene. Be om at ekstremisme ikke må spre seg i
Sørøst-Asia og utover, som et resultat av Talibans nye styre.
«De som smir ondt, har svik i sitt hjerte. Men de som råder til fred, får glede».
ORD 12:20
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DAG 13: BE OM AT VOLDEN
MÅ STOPPE
En troende fra regionen forteller: «Bare Gud vet hvordan vi overlever hver dag. Han
vet det, fordi han har vært god og er her sammen med oss. Men vi er trøtte av all død
rundt oss».
Mange tenkte at slutten på krigen mellom USA og Taliban også markerte
begynnelsen på fred i regionen. Men ikke lenge etter at Taliban kom til makten, så
det ut til at IS-K erklærte en krigsoffensiv, og de har utført mange bombeangrep på
offentlige steder. Taliban er ikke ekstreme nok for IS-K. Men Taliban er selv kjent for
sin brutalitet og sine skremmende Sharia-lover. De har vært kjent for å amputere
kroppsdeler som straff, piske vantroende offentlig og å utføre raske henrettelser.
I dag ber vi Gud om å sette en stopper for volden som nå har blitt normen i
Afghanistan. Be om at Fredsfyrsten må herske over landet.
«Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt
i hans øyne».
SAL 72:14

UKE 2

DAG 14: BE OM EN FORNYET
LIDENSKAP
Når Afghanistan kommer i nyhetsoverskriftene, kan det være lett for oss i den globale
Kirke å glemme lidelsen til våre brødre og søstre i dette landet. Eller så kan det
motsatte skje – mens vi konstant blir bombardert med nyheter om terrorangrep i
Gulfen, så kan våre hjerter bli trøtte og apatiske.
I dag, mens du ber om at Guds mektige hånd skal få en slutt på volden i Afghanistan,
sjekk ditt eget hjerte og hvordan du responderer på menneskelig lidelse. Har du blitt
trøtt og ufølsom?
1. Korinter 12:26 sier at vi er del av Kristi kropp: «Om ett lem lider, da lider alle
lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med».
Når du avslutter uken, be Gud om å fylle ditt hjerte med Hans fred og å fornye din
lidenskap for hans folk. Shalom innebærer å ha den rette relasjonen til Gud, andre
og deg selv. Mens du ber om fred over Afghanistan, be også om at Guds fred må
vokse i deg.
«La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær
takknemlige!»
KOL 3:15

UKE 3

JEHOVAH JIREH
– GUD, VÅR
FORSØRGER
Hundretusener av afghanere har flyktet fra landet gjennom flygninger organisert
av sympatiserende myndigheter, eller i lastebiler gjennom ørkenen, ved hjelp av
menneskesmuglere. Horder av afghanere søker asyl i Sentral-Asia eller Vesten.
Noen har forlatt landet kun med det de står og går i. De prøver å finne seg til rette
i sitt nye liv, der sjansen er stor for at de aldri ser sine kjære igjen. Mange har
fremdeles ikke noe sted de kaller hjem, ingen mat og ingen penger som holder
dem i live. Inne i Afghanistan smuldrer institusjoner som banker og offentlige
kontorer bort, noe som betyr at folk ikke er i stand til å ta ut sparepengene
sine, og de får ikke utbetalt lønningene sine. Vinteren er tøff for alle i landet, og
humanitære grupper forventer en fryktelig hungersnød.
Vår lokale kilde deler dette om behovene til lokalbefolkningen: «Kristnes behov
er de samme som for alle afghanere; trygghet, mat, rent vann og medisinsk
hjelp. Det er mye vold i landet, forsyningslinjer har brutt sammen, og klinikker har
stoppet å fungere. Det renner fremdeles rent vann fra springen, og vi må håpe
at det fortsetter. Hvis vannforsyningen blir forurenset, kan det føre til mange
sykdommer. Hvis det bryter ut en storskala kamp der skoler og sykehus skades,
vil det få innvirkning på hjelpebehovet til mange mennesker og tilgangen til
medisiner og fagpersonell».
Stol på Jehova Jireh denne uken, Gud vår forsørger, at han vil sørge for alle
afghanernes behov.

«Abraham så da opp, og se – bak ham var det en vær som hang
fast etter hornene i et kjerr. Abraham gikk da bort og tok væren,
og han ofret den som brennoffer istedenfor sin sønn. Og Abraham
kalte dette stedet: Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag: På
Herrens berg skal han la seg se.»

1 MOS 22:13-14
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DAG 15: BE OM MAT
Ifølge FN står 22,8 millioner av den afghanske lokalbefolkningen overfor en
sultkatastrofe. En stor tørke truer landet, og mange nasjoner har trukket ut sin
humanitære hjelp for å motvirke Taliban-regjeringens legitimitet. Dette etterlater
lokalbefolkningen i vanskelige forhold, uten tilgang til tilstrekkelig mat. Siden
overtakelsen har vareprisene steget og gjort det enda vanskeligere for den vanlige
afghaner. Han kan ikke kjøpe noe, enten fordi han har mistet inntekten på grunn av
covid-nedstengningen, eller på grunn av konflikten.
Be Herren om næring til de som ikke har mat til seg og sine familier, og nå sulter.
«For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt».
SAL 107:9

UKE 3

DAG 16: BE OM ÅPNE
GRENSER
En av våre partnere ved frontlinjen, Nazim, beskriver flyktningenes situasjon på
bakken: «Nylig krysset afghanske narkotikahandlere grensen ulovlig, og drepte en
grensevakt. Våre myndigheter slipper ikke inn afghanske flyktninger, inkludert kristne.
De sender dem tilbake. Men som vi vet, betyr dette døden for dem, fordi Taliban
dreper dem som forsøker å flykte, spesielt kristne».
En annen partner som jobber med flyktninger, deler en uttalelse fra sin venn som er
pastor. «Hver dag svømmer folk fra Afghanistan over elven og gjemmer seg i sivet.
Grensevaktene leter etter dem i det området, finner dem og sender dem tilbake til
hjemlandet».
Når flyktninger drar fra sitt land, kontrolleres de av hæren i det landet de
kommer til. De får midlertidig ly i transittmottak, deretter må de gå gjennom
registreringsprosessen. Bare etter dette får de lov til å være en del av flyktningleiren.
«De fordrevne har ingen steder å dra. De går frem og tilbake, og blir sendt rundt av
grensekontrollen. Mange lokale er fortsatt på flukt, og aner ikke hva som venter dem
på den andre siden av grensen», sier en lokal partner.
Be Gud om å gi flyktninger trygge passeringer. Be om at de må finne ly.
«Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din
utgang og din inngang fra nå og til evig tid».
SAL 121:7-8
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DAG 17: BE FOR
HJELPEARBEIDET
Pandemien har ikke spart Afghanistan, samtidig er mange barn underernærte og
meslingeutbrudd herjer. Eksperter sier at med regjeringsskiftet og den manglende
oppmerksomheten Taliban har gitt sykehusene, så er rett og slett folkehelsetilstanden i landet på randen av kollaps. En lege uttaler til mediene: «Grunnleggende
medisinsk utstyr og fasiliteter mangler på byens sykehus. Hvordan ser da tilstanden
ut på sykehusene på landsbygden?»
Bytt ut denne setningen med: Den gode nyheten er at landet er godt igang med
vaksinering, der omkring 40.000 personer vaksineres hver dag.
Be om Guds forsørgelse på afghanske sykehus. Be om at Herren styrker leger og
sykepleiere. Be om at Taliban-regjeringen må gi tilstrekkelig oppmerksomhet til
helsevesenet, slik at syke får god behandling. Be Gud om å helbrede de syke, og å
restituere deres helse.
«Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven».
SAL 107:20
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@unsplash

DAG 18: BE OM
INTERNASJONALT
SAMARBEID
Hjelpeorganisasjoner og styrende organer har besluttet å kutte støtten til Afghanistan
i et forsøk på å snu Taliban-ledelsen. Uten at utenlandsk bistand kommer inn, lider
befolkningen av matmangel og mangel på ressurser. Nå jobber hjelpeorganisasjoner
og myndigheter med å finne ut av hvordan de skal navigere i Afghanistans helse- og
matkrise, uten å gå på kompromiss med deres holdning mot Talibans tilsidesettelse
av menneskerettigheter, der de blant annet hindrer kvinner i å få utdanning.
Be om Guds visdom til politikere som tar globale avgjørelser. Be om at Herren
må lede dem slik at de kan nå større deler av lokalbefolkningen, og dekke deres
grunnleggende behov, samtidig som de opprettholder lov og rett og sannhet.
«Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene Ham. For han skal
frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare
den hjelpeløse og fattige, og frelse de fattiges sjeler. Han skal forløse deres sjel fra
undertrykkelse og fra vold. Deres blod skal være dyrt i hans øyne».
SAL 72:11-14
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DAG 19: BE OM
RÅDGIVNING
Aysha er en av våre partnere ved frontlinjen som tjenestegjør blant de afghanske
flyktningene i Sentral-Asia: «Det er mange flyktninger som kommer inn i mitt område
– familier og kvinner med barn. De er følelsesmessig nedbrutt og svært stresset. De
gråter fordi de har mistet sine hjem, på grunn av det de har opplevd de siste ukene,
og på grunn av situasjonen i landet deres».
Hun fortsetter: «Vi trenger forbønn om visdom, styrke og muligheter til å gi kvinnene
traumebehandling, og for å hjelpe dem med å tilpasse seg i sitt nye land».
«Be om at vi kan få dele Evangeliet med dem og sende dem til lokale menigheter.
Vær så snill å be for flyktningekvinnene, for det afghanske folk og for vår tjeneste».
«Han helbreder dem som har et nedbrutt hjerte, og forbinder deres smertefulle sår».
SAL 147:3
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DAG 20: BE OM ÅNDELIG
NÆRING
Guds Ord er et solid fundament – den faste grunnen som afghanske troende står på.
Hemmelige troende som skjuler seg, søker desperat et trygt fellesskap hvor de kan
leve ut sin tro, men de vet ikke om det i det hele tatt er mulig.
Be Gud om å holde troen levende i afghanske kristne, gjennom sitt ord. Be om at
Han må lede dem til kirker og trosfellesskap, hvor de kan vokse i Jesus. Be om at
Guds løfter må slå rot i deres hjerter og bære frukt, og at de må finne styrke i hver
eneste situasjon. Be om at Han må reise opp pastorer og lærere som kan formane
og oppmuntre dem.
«Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre
om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom
og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at
dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud»,
KOL 1:9-10
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DAG 21: TAKK HERREN FOR
HANS FORSØRGELSE
Gud fortsetter å være trofast i og dekke behovet til trengende i Afghanistan. Nazim,
en av våre partnere ved frontlinjen, forteller at de er takknemlige over muligheten til
å hjelpe lokalbefolkningen med deres behov: «Vi har støttet familier i dette området,
både kristne og ikke-kristne, med matpakker og rent vann i tre år hvor det har vært
vannmangel. Elven tørker ut og er forurenset, så folk tar vann fra skitne grøfter».
En lokal kristen forteller: «Det er bare takket være dere og deres bønner, at vi
fremdeles er her. Hadde det ikke vært for dere ville vi ha forsvunnet for lenge siden,
fordi situasjonen er veldig vanskelig».
Takk Gud for hvordan Han når ut til og styrker den afghanske befolkningen, fysisk
og åndelig. Han er virkelig Jehova Jireh, Herren vår forsørger!
«Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus».

FIL 4:19

UKE 4

JEHOVAH NISSI –
HERREN ER DITT
SEIERSBANNER
Selv om den nåværende situasjonen
i Afghanistan er nedslående, forsikrer
Gud oss om at kampen er Hans.
I 2 Mos 17, ledet Moses og Josva
israelittene i et slag mot amalekittene.
Når Moses holdt opp staven, så vant
Josva og israelittene slaget nedenfor.
Når Moses senket armene sine, vant
amalekittene. Da han ble trøtt, holdt
Aron og Hur oppe armene hans, en på
hver side. Til slutt bygde Moses et alter
for Herren og kalte det Jehova Nissi,
Herren er mitt Banner, fordi Herren gav
dem seieren.
Hanna, en av våre partnere i regionen,
beskriver hvordan hun, til tross for
utfordringene, har sett deler av Guds
seier i Afghanistan de siste to tiårene.
«I løpet av de siste tyve årene har
forfølgelsen økt. Det har vært lite rom
for samtaler om religionsfrihet. De som
bekjenner seg som kristne og følger
Jesus, har blitt forfulgt for sin tro. Ja,

forfølgelsen har økt i denne perioden,
men det har også tilgangen til skole,
kunnskap og frihet – og tyve år er lang
tid.
Tyve år med tilgang på kunnskap betyr
at flere generasjoner har blitt påvirket.
To av dem har blitt direkte påvirket,
mens det ikke er en selvfølge for den
kommende generasjonen. Kampen
og krigen om friheten pågår i dette
øyeblikk, i hjertet til de mest modige og
motstandsdyktige kristne på jordens
overflate. La oss ikke glemme at det
folket som vi snakker om, er et folk av
krigere. Et folk som ikke vil gi opp å
kjempe for det de tror på».
Mens vi holder oppe Afghanistan i
bønn i vår siste bønneuke, så husk
at Moses og Josva ikke vant med
makt eller imponerende strategier på
slagmarken – de vant kun fordi de var
under Guds seiersbanner!

«For det er Herren deres Gud som går med dere, han vil kjempe for
dere mot fiendene og gi dere seier.»

5 MOS 20:4
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DAG 22: BE FOR
VÅRE PARTNERE VED
FRONTLINJEN
De setter seg selv i fare. Våre partnere ved frontlinjen fortsetter å jobbe, for å møte
afghanske flyktninger med forbønn og betjening. Noen ganger er de også redde for
at konflikten vil blusse opp i deres egne byer, men de har tro til at Gud vil beskytte
dem og arbeidet i Hans rike. «Som kristne synes jeg at vi bør være åpne for å ta imot
folk som lider, men hva om ekstremister kommer inn blant dem? Vi trenger visdom og
Guds ledelse i dette», sier vår partner Hamad. «Som kristne skal vi selvfølgelig ikke
avvise flyktninger, men ta imot og hjelpe dem».
Takk Herren Gud for våre partnere ved frontlinjen. Løft dem opp, mens de jobber
døgnet rundt for å gi de trengende en tallerken mat. Be Herren om å holde dem
oppe og gi dem styrke og kapasitet til arbeidet. Be om at de skal bære Guds
seiersbanner mens de tjener og elsker flyktningene.
«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at
du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?»
MIKA 6:8
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DAG 23: BE GUD OM Å
ÅPNE DØRER
Det er en utfordring å transportere varer, å få dem gjennom sjekkpunkter, å få tilgang
til de troende i flyktningeleirene og gi dem den støtten de trenger. Transport av hjelp
og arbeid ved frontlinjen er risikabelt og vanskelig, men takk Gud for hvordan Han
fortsetter å åpne dører, for at Hans arbeid skal blomstre.
Be om at Gud må fortsette å åpne dører for våre partnere ved frontlinjen, slik at de
kan finne gode forsyningskanaler og rette kontakter.
«Jeg vet om dine gjerninger: Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan
lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet
mitt navn».
ÅP 3:8

@unsplash
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DAG 24: TAKK GUD FOR
MULIGHETER TIL Å TJENE
Sharinah unnslapp Afghanistan sammen med sitt barn, de er asylsøkere i Sentral-Asia.
Hennes barn hadde lungebetennelse, og hun hadde ingen penger, siden hun bare
fikk åtte dollar i måneden fra myndighetene. Ved Guds hjelp løp Sharinah rett på en
av våre partnere, Ali, mens han organiserte matutdeling. Ali ble ledet av Guds Ånd til
å hjelpe Sharinah og hennes barn, ved å skaffe kvalifisert helsehjelp akkurat der og
da.
Takk Herren for denne muligheten til å vise Guds kjærlighet og omsorg til Sharinah.
Hun er muslim, men er nå i jevnlig kontakt med Ali for oppmuntring. Fortsett
å be om helbredelse for Sharinahs barn – be om fullstendig helbredelse fra
lungebetennelse. Be om at Jesus må åpenbare seg for Sharinah. Be for Ali, mens
han fortsetter å oppmuntre henne.
«Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode
gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen».
MATT 5:16
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DAG 25: PRIS GUD
FOR HJERTER SOM ER
MOTTAKELIGE FOR
EVANGELIET
Samad (samme mann som vi ba for på dag 7) er offisielt muslim. Etter at han møtte
våre partnere som støttet ham og delte Evangeliet med ham, fortalte han at han
hadde blitt skuffet på Islam på grunn av måten Taliban handler på.
Etter at han fikk høre om Jesus, var det veldig nære på at Samad tok imot Ham.
For øyeblikket leter han fremdeles etter sin familie. De kom fra hverandre under
maktovertakelsen.
Takk Gud for Samads søkende hjerte. Be om at han må bli kjent med Jesus og
åpne sitt hjerte for Ham. Be om at han må bli gjenforent med sin familie.
«Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet
av deres kjød og gi dere et kjødhjerte».
ESEK 36:26
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DAG 26: BE OM AT TROENDE
MÅ VÆRE LYS OG SALT
Enten de er i landet eller de er fordrevet til andre steder; be om at Gud styrker troen
til de afghanske kristne. Be om at de må få være Hans vitner der de er. Be om at de
må finne muligheter til være lys og salt, og være Hans vitner der de er.
En lokal kilde forteller: «I asiatisk kontekst er familiebåndene tette. Mange kristne
som forlater landet har dratt sammen med sin familie som enda ikke kjenner Jesus.
Be om at de får mot til å dele sannheten om Kristus med sine familier. Når de gjør det,
må de være forberedt på konsekvenser. Æresdrap forekommer i muslimske familier,
så om de deler budskapet om Jesus med sine nærmeste, har de ingen garanti for
hvordan deres kjære vil respondere.»
Be om at de hemmelige troende må ha mot til å være et vitne for Kristus, til tross
for høy risiko.
«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.
Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid
ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft!»
2TIM 1:7-8
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DAG 27: BE OM AT
MENIGHETENE MÅ
ØNSKE FLYKTNINGENE
VELKOMMEN
Med afghanere i diaspora, har kirker over hele verden fått mangedoblede muligheter
til å ønske dem velkommen. Be for alle kirkesamfunn som når ut til afghanske kristne –
både i Sentral-Asia og i den vestlige verden.
Be om at Kirken må gi et omsorgsfullt og kjærlig fellesskap til afghanske
flyktninger. Be om at de må ta imot flyktningene med ekte varme. Be om at
flyktningene må bli godt tilpasset i sitt nye liv, og at de gjennom Kirkens vitnesbyrd
må få kjenne og ta imot frelsens gave.
«For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg
var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var
syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige
svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å
drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så
vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig
sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere
mot meg».
MATT 25:35-40
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DAG 28: BARNAS DAG
Traumene fra krig og plutselige oppbrudd kan gjøre det vanskelig for barn å tilpasse
seg. Ta deg tid til å be for barna. Skolegangen har stoppet, noen har blitt skilt fra
foreldrene eller mistet sine foreldre i volden. «Barna er vårt håp», sier vår lokale
partner. «Nå er de rådville, de får ikke gå på skole og fremtiden deres er usikker. Men
selv i denne situasjonen har de hele livet foran seg.»
Be om at de skal få kjenne Jesus mens de vokser opp. Be om at Gud må fylle hullet
som krigen har etterlatt seg i deres hjerter, og at de må bli gjort hele i Ham. Be om
at de må få muligheter til å fortsette utdanningen sin.
Når støvet har lagt seg, håper våre partnere ved frontlinjen på å hjelpe flyktningbarna
med lese- og skrivetrening. Be om Guds favør – og at dette kan bli et springbrett til
en lysere fremtid for dem.
«Da sa Jesus: La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for
himlenes rike hører slike til».
MATT 19:14
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DAG 29: TAKK GUD FOR
SEIER
Vi kan ikke fortelle deg nøyaktig hvor mange Herren tillot våre partnere å hjelpe,
takket være din forbønn og støtte. Men vi gleder oss over at våre lastebiler med frukt,
kjøtt, ris, klær og desinfiseringsmidler har nådd mange flyktningfamilier. I områder
som trenger det, har Åpne Dørers partnere ved frontlinjen også vært i stand til å
levere rent drikkevann. Takk Gud!
For fremtiden leter våre partnere allerede etter måter å gi flyktningfamiliene langsiktig
hjelp – muligens med småskalabedrifter som variasjonsbutikker og tuk-tuk’er (lokale
motorsykkel-drosjer).
Takk Gud fordi han lar oss se disse seierne. Pris Herren for den overveldende
støtten og generøsiteten den globale kirken viser overfor Afghanistan, og for Guds
rikes arbeid blant dem!
«Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde».
SAL 85:13
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DAG 30: TAKK GUD FOR
HÅP
Til tross for vold, helsekrise, nød og mangler av alle slag, forblir hemmelige troende
i Afghanistan trygge i Jesus. Samme dag som Taliban overtok, ønsket Saad og hans
kone Fatimah sitt barn velkommen til verden. For dem er dette et tegn på håp: «Vår
jentes fødsel er et tegn på at Gud ikke har gitt opp landet vårt».
Dette håpet deles av håndverker Sharifullah. Selv med det midlertidige tapet av sitt
levebrød, sier han: «Vi vil aldri la håpet være stille … Vi vil sørge for at verden får høre
Evangeliet gjennom hvert pust vi tar. Og vi vet at dere vil hjelpe oss til å etterleve
Evangeliet ved å bruke deres frihet, og ved å dele Jesus med dem som har kommet
til deres nabolag. Vær så snill og fortsett å stå sammen med oss».
Takk Gud for det håpet Han gir, slik at de afghanske troende kan holde ut. Be om
at hemmelige troende og afghanske flyktninger får stå sterke midt i deres lidelse.
Måtte de sette sitt håp og sin lit til Jehova Nissi – Herren, vårt Seiersbanner,
Herren vår Gud, som gir seier.
«Herren skal stride for dere, og dere skal være stille».
2 MOS 14:14
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HVA NÅ
TAKK FOR AT DU
STÅR SAMMEN MED
DINE AFGHANSKE
BRØDRE OG SØSTRE
I BØNN!

De har et stort ønske om våre forbønner, og de
henter stor styrke fra å vite at det er troende rundt
om i verden som ber for dem. Fatimah, en hemmelig
troende, sier: «Når dere ber, møter dere oss ved
Guds trone. Der kan vi ha fellesskap».
Den afghanske flyktningen, Zabi, gir uttrykk for håpet
hun finner i bønnene og støtten fra hennes globale
menighetsfamilie: «Dere er et håp for meg. Det er en
sjanse for at jeg kan leve».
Vi holder fram med å be for Afghanistan resten
av året. Hvis du ønsker å fortsette å stå sammen
med din forfulgte familie i bønn, kan du besøke vår
hjemmeside, opendoors.no.

«BARE
IMMANUEL.
ER IGJEN:
JESUS ER
MED OSS.»

BE GUDS NAVN
OVER AFGHANISTAN
Nyhetsoppslagene handler oftest om afghanere som forsøker å flykte fra
landet sitt. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor fanget de må føle
seg. Samtidig er det ikke alle som forsøker å krysse grensen. Det finnes
hemmelige kristne i landet som ønsker å være lys og salt i Afghanistan, selv
om omgivelsene har blitt enda mer fiendtlige. En av disse er håndverkeren
Sharifullah. Selv med det tapet av sitt levebrød, sier han:

«Vi vil aldri la håpet stilne. Vi vil sørge for at verden hører
Evangeliet gjennom hvert pust vi tar. Vær så snill å fortsett å
stå sammen med oss».
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