AISHA FRA NIGERIA –
UTSATT FOR SEKSUELL VOLD
Aisha er 28 år, gift og mor til tre. Hun kommer
fra Kano, en av statene i nordlige Nigeria som
blir styrt av sharia.
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Området hun kommer fra er sterkt berørt av
dødelig angrep fra fulaninomader. For to år
siden opplevde hun og familien å bli angrepet.
Aisha ble slått og voldtatt. Siden denne forferdelige hendelsen har Aisha deltatt på to av
Åpne Dørers traumebehandlingskurs for kvinner som har opplevd seksuell vold.

BE FOR
AISHA

• Om omsorg og legedom i det hun bearbeider
alt det vonde hun har opplevd
• Om at hun gjennom det hun har lært på
traumeseminarene også kan være til hjelp og
velsignelse for andre kvinner
• Om at hun skal få mulighet til å begynne på
skole igjen. Hennes store drøm er å kunne ta en
utdannelse

Leah Sharibu (15) ble kidnappet av Boko Haram i
februar 2018, sammen med over hundre andre
studenter. Etter en avtale med regjeringen løslot
Boko Haram 104 av jentene etter en kort stund.
Leah er fortsatt i fangenskap, fordi hun nekter å
frasi seg sin kristne tro.
På en lapp hun fikk smuglet ut til sin mor har hun
skrevet: «Jeg vet at det er vanskelig for dere og at
dere savner meg. Min Gud som vi har bedt til sammen er hos meg i denne prøvelsens stund. Jeg ser at
ordene du delte med meg om at Gud er svært nær
hos mennesker i nød og smerte, er sanne. Jeg stoler
på at jeg en dag skal se deg igjen. Om ikke det skjer
her, så skjer det i fanget til vår Herre Jesus Kristus.»

BE FOR

LEAH SAHRIBU OG
FORELDRENE
• Be om Guds beskyttelse over Leah både fysisk,
mentalt og åndelig, og om at Hans nåde må
trøste henne.
• Be om frihet for Leah
• Be om styrke til Rebecca og Nathan, Leahs
mor og far.

15. oktober uttalte Boko Haram at de vil beholde
Leah som slave på livstid. Leahs mor og far, Rebecca
og Nathan trenger oppmuntring i en tid med
usikkerhet rundt datterens framtid.

RACHEL* FRA IRAN - MOR
Rachel er gift og har en datter på ni år.
Bare to år etter at Rachel og mannen tok imot
Jesus, ble de ledere for en husmenighet. Lederrollen medførte større risiko.
En dag stod det hemmelige politiet utenfor
døren. Rachel ble arrestert og brakt til
Evin-fengslet. Hun forteller at det vanskeligste
var å være borte fra datteren.

BE FOR
RACHEL*

Rachel ble satt fri, og hun og familien har flyktet fra Iran. Familien er påvirket av det vanskelige de har gått gjennom, samtidig som de har
vokst i troen.
Rac
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* Navnet er endret av sikkerhetsmessige grunner

• Om at Gud må fortsette å styrke henne i
troen, og at hennes forhold til Ham skal bli enda
dypere
• Om beskyttelse og at Gud skal sørge for henne
og familien
• Om visdom og ledelse i hvordan hun snakker
med datteren om troen og forbedrer henne på
forfølgelse

NORA* FRA SØRØST-ASIA
Nora er en av mange som må skjule sin tro. Hun
vokste opp i en muslimsk familie, men da hun
valgte å gifte seg med Daniel som er kristen,
opplevde hun selv å møte Jesus.
Familien hennes vet ikke at hun er gift.
Myndighetene vet det heller ikke. Nora våger
ikke å få barn. De ville blitt registeret som
muslimer, og blitt tatt fra dem.
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BE FOR
NORA*

• Om hun skal få fortsette å vokse i troen og få en
enda dypere relasjon til Jesus
• Om visdom og styrke til å stå sterk i troen midt i
fiendtlige omgivelser
• Om at hun skal kjenne Guds nærhet og at hun
ikke er alene i det vanskelige valget om å ikke få
barn

WARDA FRA EGYPT
– UNGE JENTER/KVINNER
Da Warda vokste opp hadde hun dårlig forhold
til Gud. Hun så på Ham som urettferdig.
I Egypt er kristne kvinner nederst på rangstigen. Ikke bare er de kvinner, men de er kristne
i et muslimsk samfunn. På grunn av sin lave status står de i større fare for seksuell trakassering
fra muslimske menn, i noen tilfeller kidnapping,
tvangsgifting og tvangskonvertering.
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BE FOR

Warda fikk erfare at hun er skapt i Guds bilde, på
lik linje med menn. I dag jobber hun for at flere
unge jenter skal få kjenne på Guds kjærlighet,
gjennom jentegrupper støttet av Åpne Dører.

WARDA

• Om at Jesus må fortsette å styrke henne i
troen, og at hennes forhold til Ham skal bli
enda dypere
• Om at Gud skal lede henne i tjenesten hun
står i, og gi henne visdom og styrke
• Om at Jesus må beskytte henne og andre
jenter mot slike angrep

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. De må også
forberede dem på at mamma og pappa kan
bli hentet av politiet og satt i fengsel. Fordi de
følger Jesus.

BE FOR
FAMILIER

• 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

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 FOR

KRISTNE LEDERE
• 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

«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.
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BE FOR

DEM SOM SITTER I FENGSEL
• 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

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

FORFØLGERNE
• 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

