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Velkommen til 2021-udgaven af 30 dage i 
bøn for den muslimske verden!

INTRODUKTION

I år vil bedeemnerne i 30 dage i bøn for den muslimske verden, 
have nyt fokus i udforskningen af den muslimske verden – byer! 

Mange missionstjenester, som fokuserer på muslimer, har 
haft discipeluddannelses- og evangeliserings-indsatsen rettet 
mod befolkningen i byerne. I lande, hvor muslimerne udgør 
majoriteten, kan der være store forskelle på de strategier man 
bruger for at nå folk i byerne, og de strategierne man bruger 
for at nå folk på landet. I lande, hvor befolkningen er mere 
sammensat, tilbyder byerne nye måder at nå ud med evangeliet 
til muslimer, både de indfødte og immigranterne. Men uanset 
om byen er stor eller lille, og om muslimerne er en minoritet eller 
en majoritet, så er det strategisk vigtigt, at kirkerne er aktive i 
byerne!  

Byerne er influerende og inspirerende centre for kultur, kunst og 
økonomisk udvikling. Muslimer i byerne har ofte sociale netværk 
som rækker vidt og bredt, også til steder hvor evangeliet endnu 
ikke er nået frem, og hvor det er svært at nå hen. Ved at fokusere 
missionens ressourcer på bycentrene, kan vi hjælpe med at nå 
flere mennesker. Og at fokusere dine bønner på muslimerne 
i byerne, under ramadanen, vil også tjene som en værdifuld 
indsats.  

Målet med dette års guide er at give dig et glimt ind i 
muslimernes hverdag og liv i byer rundt om i verden, så du 
effektivt kan bede for dem under fasten og de følgende 30 
dage. Det vil også være en stor hjælp at bede om, at de kristne, 
som arbejder i byen, vil opleve, at deres anstrengelser blandt 
muslimer vil bære frugt. Nogle byer har mange kirker og kristne 
grupper, som tjener i dem, andre har få eller ingen, men én ting 
har de til fælles; de har alle brug for bøn. Denne guide vil hjælpe 
dig til at se, hvordan Gud arbejder blandt muslimer i byerne og 
slutte dig til ham i bøn.   

Tak for jeres forbøn! 
Redaktørerne, 
30 Days International

Tilføjelse om det muslimske befolkningstal: Befolkningstallet, som 
er anført ved hver by, er det mest nøjagtigt dokumenterede, vi har 
kunnet finde, og er baseret på den by eller storby, som er relevant for 
artiklen. 

Alle navne i artiklerne er ændret for at beskytte bidragsyderen. 
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Hvordan begyndte ”30 dage i bøn”? 
En gruppe missionsledere bad ved 
et møde i Mellemøsten i 1992. De 
var overbeviste om deres syn på den 
muslimske verden, og de var engagerede 
i at blive mere proaktive i at vise Guds 
kærlighed til muslimer. Bønneguiden 
”30 dage i bøn” for muslimer under 
ramadanen var en af de veje, de valgte 
for at mobilisere kristne til at lære mere 
om og engagere sig i muslimerne i deres 
lokalsamfund og i resten af verden.  

Hvor mange mennesker deltager i ”30 
dage i bøn?” 
Guiden er oversat til 30 sprog og 
distribueres i 40 lande. Vi ved, at 
der under ramadanen er hundrede 
tusinder troende, som finder sammen 
i bøn, hvilket gør det til et af de største 
bønnearrangementer i verden.  

Ofte stillede spørgsmål om 30 dage i bøn for den 
muslimske verden.

INTRODUKTION

Hvem skriver artiklerne og producerer 
guiden? 
Teamet, som producerer ”30 dage i bøn”, 
er en sammensat gruppe af kristne fra 
hele verden. Mange af dem har levet 
blandt, arbejdet sammen med og elsket 
muslimer i flere år. Nogle bidrager med 
artikler, andre melder sig som frivillige til 
at oversætte, lave layout og distribuere 
guiden. 
30 Days International har for nylig 
indgået et samarbejde med en ny 
missionstjeneste kaldet ”World Prayer 
Guides”, så vi kan effektivisere og 
fortsætte produktionen af ”30 dage i 
bøn” og mobilisere forbøn for andre 
grupper og formål.  

Hvordan beslutter I, hvem der skal 
bedes for? 
Hvert år leder vi efter inspiration til 

guidens tema, som skal fungere som et 
bindeled mellem artiklerne og læsernes 
introduktion til muslimernes hverdag 
og kultur. ”30 dage i bøn” modtager 
bidrag fra hele verden, så vores valg er 
baseret på, hvad vi får tilsendt, men vi 
efterspørger også specifikke forslag til 
temaer, som repræsenterer en bred vifte 
af kulturer og tro. 

Er du interesseret i flere bedeguider, 

så kontakt Norea Mediemission på 

info@norea.dk eller Dansk Europamission på 

info@forfulgtekristne.dk.

Har du kommentarer eller spørgsmål til 

bedefolderen er du velkommen til at skrive til 

Dansk Europamission eller Norea Mediemission.
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”30 dage i bøn” blev skabt af en gruppe 
mennesker, som var engagerede i at dele 
Kristi kærlighed med muslimer. Vi tror 
på, at Jesus er verdens frelser og den 
eneste vej til forsoning med Gud. ( Joh. 
14, 6; ApG. 4, 12; 2 Kor. 5, 18-19). Men 
vi tror også på, at hvert menneske er 
skabt i Guds billede (Imago Dei) (1 Mos. 
26-28) og derfor har uvurderlig værdi og 
værdighed.  

Vi tror på, at Gud elsker muslimer, som 
Han elsker alle andre mennesker ( Joh. 3, 
16) og ønsker ikke at nogen af dem skal 
gå fortabt. (1 Tim 2, 4; 2 Pet. 3, 9). Som 
Kristi følgere tager vi Jesu formaning om 
at ”elske Gud og din næste” (Matt. 22, 37-
39) meget alvorligt. Muslimerne er vores 
næste, og én måde at elske dem på, er 
ved at bære dem frem i bøn og velsigne 
dem, deres familier og deres samfund. 

Hvordan bør vi bede?
INTRODUKTION

Jesus befaler os at elske alle, selv dem 
som gør os ondt, og bede for dem. (Matt. 
5, 44) Paulus ærede dem, som han delte 
evangeliet med, ved at præsentere det på 
en måde, de kunne relatere til, og levede 
på en måde, som de accepterede. (1 
Kor. 9, 20-22) Der er mange skrifter, som 
formaner os til at følge Jesu eksempel 
på ydmyghed, selvopofrelse og sand 
kærlighed til alle. (Fil. 2, 1-11) Det er en 
del af det at ”tage korset op og følge 
Ham”. (Matt. 16, 24)

Vores forbøn for muslimer skal komme af 
kærlighed. Vores forbillede er Jesus som, 
da vi alle stadig var syndere, elskede 
os og døde for os. (Rom. 5, 8) Når vi 
modtager Guds kærlighed, så giver han 
os sin kærlighed til alle andre og gør os i 
stand til at opfylde den store formaning 
om at elske Gud og vores næste. Vi er 
ikke kaldet til at dømme, frygte, hade 

eller på nogen måde relatere til muslimer 
på en måde, som står i modsætning til 
Guds Kongerige. Vi skal blot elske, (som 1. 
Kor.  13 formaner), manifestere Åndens 
frugt (Gal. 5, 22-23), bede for muslimer 
og have tillid til, at Gud ved hjælp af 
Helligånden vil bringe dem til ham i 
Kristus. ( Joh. 6, 44, og 12, 32 og 16, 8)

Må jeres bønner blive ledt af Kristi 
kærlighed og Helligåndens inspiration i 
din deltagelse i dette års ”30 dage i bøn 
for den muslimske verden.”
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Vi kan ikke fokusere vores bønner på 
muslimer i alle verdens byer uden at have 
muslimernes mest højagtede by med i 
tankerne: Mekka. 
Grundlæggeren af Islam, Muhammed, blev 
født i Mekka, og når muslimer beder, så 
bøjer de kroppen i bøn med retning mod 
Mekka. 
Det er kun muslimer, som har adgang til 
byen. Dog er der enkelte ikke-muslimer, 
som har fået adgang til den hellige by.

Mekkas befolkningstal er på blot 2 millioner 
indbyggere, og ingen af dem er så vidt 
vides kristne. Alligevel er det en meget 
forskelligartet befolkning, da mennesker 
fra hele verden, særligt fra det sydlige og 
sydøstlige Asien, Europa og Afrika, rejser til 
byen for at se de vigtige og hellige steder, 
og mange bosætter sig efterfølgende i 
denne historiske by. 

Mekka, Saudi-Arabien 
Muslimsk befolkningstal: 2.040.000

13. APRIL - DAG 1

Hvert år ankommer mellem 2 og 4 millioner 
pilgrimme til Mekka for at deltage i en 
af verdens største årlige samlinger; det 
religiøse ritual, Hajj, som i år finder sted 
fra d. 17.-21. juli. Hajj er fundamental 
for Mekkas økonomi, da størstedelen af 
arbejdspladserne i byen er forbundet med 
at servicere pilgrimme og facilitering af 
Hajj.  

I 2020 blev det årlige ritual kraftigt påvirket 
af de restriktioner, man indførte i kampen 
mod coronavirus. Den store nedgang 
i deltagende og de øvrige restriktioner 
havde en mærkbar effekt på de lokale 
forretninger og borgere, men gav samtidig 
anledning til at udvikle ideer for mere 
bæredygtige måder, hvorpå man fremover 
kan varetage det store, årlige arrangement. 

Indbyggerne i Mekka har ingen 
adgang til budskabet om Kristus i 
deres lokalområde. Bed om at de vil 
høre evangeliet gennem medier og 
andre kilder. (2 Thess 3, 1)

Alle muslimer, som fysisk og 
økonomisk er i stand til det, forventes 
at deltage i pilgrimsrejsen mindst én 
gang i deres liv. Bed for sikkerhed til 
dem, som rejser til Hajj i år. 
(Sl 121, 7-8)

Hvis ritualet udføres korrekt, så tror 
muslimerne på, at pilgrimsrejsen vil 
tilgive alle tidligere synder. Bed om at 
muslimerne i Mekka vil følge ham som 
fjerner vores synd ”så langt som Østen 
er fra Vesten”. (Sl 103)

Forslag til bøn
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1. Mekka, Saudi-Arabien 
2. Kairo, Egypten
3. Birmingham, England
4. New York, USA
5. N’Djaména, Tchad
6. Athen, Grækenland
7. Kolkata, Indien
8. Houston, USA
9. Multan, Pakistan
10. Dhaka, Bangladesh

11. Jakarta, Indonesien
12. Kampala, Uganda
13. Paris, Frankrig
14. Yangon, Myanmar
15. Samarkand, Usbekistan
16. Doha, Qatar
17. Toronto, Canada
18. Berlin, Tyskland
19. Karachi, Pakistan
20. Nairobi, Kenya

21. Basel, Schweiz
22. Sydney, Australien
23. Dhaka, Bangladesh
24. Kuala Lumpur, Malaysia
25. Sana’a, Yemen 
26. Hamburg, Tyskland
27. Accra, Ghana
28. Banjarmasin, Indonesien
29. Tripoli, Libyen
30. Damaskus, Syrien

Hvem beder vi for?
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Kairo er en af de hurtigst voksende byer 
i verden. Med dens befolkningstal på 
omkring 20 millioner er Kairo den største 
by i Afrika og den 6. største by på Jorden. 
90% af byen er muslimer, mestendels 
sunnimuslimer, og flere muslimer 
ankommer jævnligt til byen som flygtninge 
fra steder, som krigshærgede Yemen. 

Det bliver vurderet, at op mod 1 million 
yemenitter lever i Kairo. De flygtede alle 
fra deres hjem på grund af krigen og er nu 
strandet i byen. Udover at være flygtet fra 
krigen er mange også kommet til Kairo for 
at modtage medicinsk behandling. 

Aisha var en pige på 10 år, som kæmpede 
mod sin leukæmi. Da det var umuligt at 
få behandling til hende i Yemen, bragte 
hendes forældre hende til Kairo, hvor 
de boede under kummerlige forhold. 
Desværre var det få lokale hospitaler, 
som ville hjælpe flygtninge, og familien 

Kairo, Egypten
Muslimsk befolkningstal: 18.000.000

havde ikke råd til at betale prisen på 
en knoglemarvstransplantation, som 
ovenikøbet var forhøjet pga. inflation. Men 
heldigvis mødte Aishas familie en gruppe 
egyptiske og udenlandske kristne, som 
havde etableret et netværk af læger og 
klinikker, som udover at tilbyde behandling 
til rimelige priser, også håndterer de 
donationer som bliver givet til at hjælpe 
dem som har brug for behandling. Gennem 
dette netværk kunne Aisha langt om længe 
modtage den nødvendige behandling. 

Et spørgsmål, som mange yemenitter 
stiller, når de møder kristne i Kairo, går 
igen: ”Hvorfor hjælper I kristne dog os, de 
fremmede?”

Gennem praktisk og næstekærlig hjælp 
til dem som er i nød, danner kristne i 
Kairo venskaber med den yemenitiske 
befolkningsgruppe og viser dem 
derigennem Guds kærlighed. 

14. APRIL- DAG 2

Bed om at mennesker af alle religioner 
i Kairo vil arbejde sammen om de 
problemer, som følger med den hurtige 
befolkningstilvækst, såsom adgang til 
vand, mad, uddannelse og bolig, og 
sammen hjælpe deres by til at vokse i 
fred. (Ordsp 11, 11)

Bed om at de fysiske, psykiske og 
åndelige behov vil blive mødt hos de 
yemenitter som er strandet i Kairo. 
(Matt. 25, 34-40)

Bed om at kirken i Kairo, til trods for at 
være en minoritet, vil være et modigt 
og stærkt vidne. (ApG 1, 8)

Forslag til bøn
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Birmingham er hjertet i Englands 
produktion. Efter 2. verdenskrig oplevede 
byens fabrikker en voldsom mangel 
på arbejdskraft, og den mangel tvang 
regeringen til at invitere ukvalificeret 
arbejdskraft fra det sydlige Asien til landet 
for at arbejde på fabrikkerne. I 1966 
immigrerede omkring 50.000 fordrevne 
arbejdere fra Mirpur, Pakistan. Siden da 
er byens muslimske befolkning vokset så 
meget, at den udgør 25% af byens samlede 
befolkning. Den muslimske befolkning 
i Birmingham er en blanding af 2. og 3. 
generations indvandrere fra det sydlige 
Asien, samt mange migranter og flygtninge 
fra Afrika, Mellemøsten og Asien. 

Faisal er en ung asylansøger, som for 2 år 
siden rejste til Birmingham fra Afghanistan. 
Han driver en barber-forretning i en 
bydel med en høj koncentration af 
efterkommere, migranter og flygtninge fra 
det sydlige Asien. Han er hårdtarbejdende, 

Birmingham, England
Muslimsk befolkningstal: 301.000

15. APRIL - DAG 3

omhyggelig og opmærksom; kort sagt er 
hans kunder meget glade for ham. Faisal 
har ikke en arbejdstilladelse i England, 
men til trods for det har han stadig åbent 
10 timer dagligt, og han håber hver dag, at 
myndighederne ikke opdager ham. 

Kort efter hans ankomst til landet, lærte 
Faisal om Jesus fra en kirke i byen, som 
tog imod asylansøgere. Han deltager 
trofast i gudstjenesten hver søndag og 
mødes ugentligt med sin bibelgruppe. 
Hans muslimske samboere kender ikke 
til hans nyfundne tro, og derfor gemmer 
han sin bibel og beder ikke blandt andre. 
Han har mistet kontakten med sin familie 
i Afghanistan og længes efter nyt om 
deres tilstand, men desværre tillader hans 
juridiske status ham ikke at rejse. 

Bed om at andre kirker i Birmingham 
vil byde deres muslimske naboer 
velkommen, ligesom Faisals kirke 
tog imod ham, og velsign dem som 
allerede rækker ud til deres naboer. (Sl 
119, 132-133)

Bed om at de sociale barrikader 
mellem befolkningsgrupperne i 
Birmingham må falde. Nogle områder 
af byen er blevet til etniske og religiøse 
enklaver. (Matt. 5, 14-15)

Birmingham oplever de samme 
problemer, som andre store byer 
oplever. Bed om at narkotikasmugling, 
vold med våben og bandekriminalitet 
vil få en ende. Nogle initiativer har 
allerede båret frugt, men der er stadig 
lang vej igen. (Tit 2, 11-14) 

Forslag til bøn
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“Hvordan går det? Hvordan har din 
familie det?” Abdul tager varmt imod en 
kunde, som vil købe en sandwich. Efter 
at have udvekslet deres hilsner, lægger 
den afrikansk-amerikanske muslimske 
kunde sine byttepenge i to dåser, som står 
ved siden af kasseapparatet. Et skilt på 
bøtterne fortæller, at de samler penge ind 
til nye moskeer i New York og Yemen. ”Til 
umma!*” siger kunden. 

New York huser en af de mest forskellig-
artede muslimske befolkningsgrupper 
i verden. De er amerikanske, arabiske, 
sydasiater, afrikanske, europæiske og 
endda latinamerikanske. Muslimerne har 
en synlig tilstedeværelse i byen gennem 
deres arbejdende folk (taxachauffører, 
gadesælgere og mange små forretnings-
ejere er ofte muslimer), gennem moskeer 
(som der er flere hundrede af), og i de dele 
af byen, hvor den immigrerede befolkning 
udfolder deres hjemlands kultur. 

New York City, USA
Muslimsk befolkningstal: 1.000.000

For 20 år siden oplevede New York 
det forfærdelige terrorangreb, som 
stadig står klart i manges hukommelse. 
Siden angrebet har der været mange 
anstrengelser for at styrke relationen 
mellem byen og dens muslimske 
befolkningsgruppe. Flere kristne 
organisationer i byen har blandt andet 
hjulpet kristne i New York med at danne 
dybe venskaber med muslimer. 
Med muslimer i New York som er dybt 
forbundne med deres hjemlande og dem 
som lever i diaspora, har Gud sørget for nye 
veje til at sprede hans ord til alle verdens 
hjørner.

*: en fællesbetegnelse for det muslimske samfund.

16. APRIL - DAG 4 

Bed om de at de kristne organisationer 
og kirkerne i New York vil være lys 
og salt for den muslimske befolkning. 
(Matt. 5, 13-16)

Muslimer i byen er tynget af de høje 
leveomkostninger og ansvaret for at 
sende penge hjem til deres familier. 
Bed om at Gud vil give dem fred og 
visdom, og om at han vil sprede sit lys 
gennem deres indflydelse. 
(Luk. 12, 31-34)

Muslimer i New York arbejder ofte 
mere end 60 timer om ugen. Bed om at 
de kreative måder, hvorpå evangeliet 
og oplæringen bliver delt -som eks. 
gennem initiativer på sociale medier- 
vil bære frugt. (Joh. 15, 4-8)

Forslag til bøn 
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N’Djaména er hovedstaden i Tchad, som 
er et af de fattigste lande i verden og det 
eneste urbane centrum i Centralafrika.  
Halvdelen af Tchads 1,5 million store 
befolkning er muslimer.

Borgerne i Tchad lever på skillelinjen 
mellem det gamle og det moderne: De 
laver mad over en konstruktion af tre sten 
over åben ild, imens ringetonen fra en 
smartphone kan høres gennem naboens 
åbne vindue. Hvis en mand får sparet 
nok op, så installerer han aircondition i 
sin hytte lavet af mudder. En mand, som 
passede geder for 30 år siden, kunne blive 
statsminister i dag. Selvfølgelig er sådan 
en rivende, social udvikling reserveret 
for de få: de fleste i Tchad kæmper for at 
opretholde en simpel levestandard for 
deres familie. 

Den store by tilbyder flere muligheder og 
friheder end de små landsbyer. Spørgsmål, 

N’Djaména, Tchad
Muslimsk befolkningstal: 750.000

17. APRIL - DAG 5

som aldrig ville blive stillet i de traditionelle 
landsbyer, bliver stillet her i byen: ”Hvorfor 
er min kristne nabo sådan en ’god 
person’?” ”Hvorfor kan Islam ikke ændre 
mit hjerte?” 
Individer finder troen på Isa al-Masih, 
og, for første gang i byens historie, er de 
ikke alene: små grupper samles for at 
læse Bibelen sammen. Mange muslimske 
forældre sender deres børn til kristne 
skoler, hvor de bliver undervist i og 
kommer til at elske de bibelske fortællinger. 

For nyligt blev tusindvis af digitale 
hukommelseskort med evangeliets 
budskab uddelt i Tchad. En ung mand 
brugte hukommelseskortet til at indspille 
musik ind over den indtalte tekst. Senere 
havde han en drøm, tre gange i streg, 
hvori han hørte ordene: ”Hvorfor slettede 
du indholdet på dit kort?” Efter tredje 
gang opsøgte han personen, som havde 
givet ham hukommelseskortet, og som et 
resultat af sin søgen, kom han til tro i Jesus.

Bed om at muslimerne i N’Djaména vil 
finde overflod i livet med Jesus 
(Joh 10, 9-11)

Bed om at børnene, som går i kristne 
skoler, gennem deres læreres 
vidnesbyrd og Bibelens fortællinger, vil 
følge Jesus. (Matt. 19, 13-14)

Bed for kristne med muslimsk 
baggrund, at de vil være trofaste, når 
de følger Jesus, og at de vil opleve 
hans beskyttelse. (Hebr 10, 23)

Forslag til bøn
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Athen i Grækenland. “Den vestlige 
civilisations vugge”. Byen har længe haft en 
enorm kulturel betydning. Athen er berømt 
for Apostlen Paulus’ tale på Areapogas, 
hvor han sagde: ”og af ét menneske har 
han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig 
overalt på jorden og fastsat bestemte tider 
og grænser for, hvor de skal bo –  for at de 
skulle søge Gud, om de kunne famle sig 
frem og finde ham, som dog ikke er langt 
borte fra en eneste af os.” (ApG 17, 26.27)

I de senere år er tusindvis af muslimer 
flygtet fra deres krigshærgede og 
fattigdomsramte hjemlande til Athen. 
For muligvis den første gang i deres liv 
kan de nu finde kristne med en muslimsk 
baggrund. 

Athen, Grækenland
Muslimsk befolkningstal: 300.000

En kirkeplanter, som var kommet til Europa 
fra Irak sagde: ”Folk fra Vesten er bange 
for, at Europa bliver et muslimsk kontinent, 
som et resultat af de mange flygtninge. 
Men husk, at de af os som har valgt at følge 
Kristus, også er rejst til Vesten, hvor vi vil 
sprede vores tro”.

Ved en lejlighed bad en ældre pakistansk 
muslim om at blive døbt efter at have 
modtaget Kristus som sin Herre og Frelser. 
Da han efter dåben forlod stranden syd for 
Athen, så han en mand komme løbende 
ned ad gaden og sagde: ”Jeg føler mig som 
en ung mand igen! Jeg har det som om, 
at jeg kunne løbe fra ham manden. Jeg er 
skabt på ny! Jeg er fyldt op med Herrens 
glæde.”
Lignende historier dukker op i Athen, 
efterhånden som flere bliver frelst.

18. APRIL - DAG 6

Bed om at flygtningene i Athen, som 
har lidt og mistet meget, må kunne 
genopbygge deres liv og finde fred. 
(Ef 2, 17-21)

Bed for præster, kirkeplantere og 
organisationer, som arbejder blandt 
flygtninge, og bed om at deres 
menigheder må være effektive og 
have ressourcerne til at tjene. 
(Mark. 16, 15-18)

Bed om drømme og visioner som vil 
lede muslimer til samtaler med kristne. 
Bed om at muslimer vil række ud og 
finde Gud, som er nær ved dem. 
(Sl 139)

Forslag til bøn
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Kolkata, Indiens oprindelige hovedstad, 
er kendt for sin rige kultur, berømte slik 
og smukke kunst. Det indtager også en 
vigtig plads i missionens historie: William 
Carey, ”faderen til moderne mission”, 
etablerede sine menigheder i Kolkata sidst 
i 1700-tallet.

Muslimer udgør 20,6% af Kolkatas 4,5 
millioner indbyggere. Nogle stammer 
fra Kolkata, men mange af muslimerne 
kommer fra omkringliggende stater 
eller nabolandet Bangladesh. Selvom 
de lever i tætte grupper, så er deres 
forretningsekspertise en vigtig del af det 
daglige liv for alle byens indbyggere. 

Under Ramadanen bliver gaderne 
fyldt med stærke dufte og glædesfuld 
forventning og folk som køber nyt tøj og 
fejrer højtiden i en hel måned. På mange 
måder er deres livlige kultur byens puls, 
men den muslimske befolkning i Kolkata 

Kolkata, Indien
Muslimsk befolkningstal: 927.000

19. APRIL - DAG 7

lever i frygt. Som en religiøs minoritet er de 
ikke accepteret af resten af befolkningen.  
De længes efter at leve et normalt liv som 
alle andre. 

Men blandt frygt og de personlige kampe, 
findes der små grupper af troende fra den 
muslimske befolkning. Muslimer i Kolkata 
finder langsomt vej til Kristus. De deler 
sandheden og frelsen, de har fundet i 
Jesus, med deres familie og venner. 

Muslimer i Kolkata frygter, at 
ændringer i regeringsstyret vil lede til 
mere forfølgelse. Bed om at det lokale 
styre vil blive ved med at have sympati 
for minoriteter, så den muslimske 
befolkning kan leve i fred. (Sl 112)

Det muslimske samfund ønsker at 
blive accepteret i Kolkata: bed om at 
de i deres søgen vil finde Kristus og 
fællesskabet af troende. (Ef 4, 1-3)

Bed om at de troende i Kolkata vil se 
det muslimske samfund, som Kristus 
ser dem. Bed om at Gud må give dem 
en dyb trang til at deres brødre og 
søstre vil lære den ene sande Gud at 
kende. (Kol 4, 2-6)

Forslag til bøn
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I Houston finder vi over 3.000 kirker, og 
cirka 80.000 muslimer. 
Gud har besvaret kirkens bønner om 
at muslimske befolkningsgrupper vil få 
adgang til evangeliet og muslimer fra hele 
verden bor nu side om side med mange 
amerikanske kristne!

Enkelte kristne i Houston ser denne 
mulighed for hvad det er, og danner 
venskaber med muslimer i deres 
lokalsamfund. En klaverlærer byder 
muslimer ind i sin klasse med håbet om 
at dele sin tro med sine elever og deres 
forældre. Unge mennesker flytter ind i 
lejlighedskomplekser, hvor størstedelen 
af naboerne er af muslimsk oprindelse, 
så de har bedre muligheder for at lære 
deres muslimske naboer at kende. To 
kristne kvinder, som er engageret i 
engelskundervisningen i deres kirke, 
tilbød også at stå for bibelstudier ved 
siden af engelsktimerne for de muslimske 

Houston, USA
Muslimsk befolkningstal: 80.000

20. APRIL - DAG 8

studerende. En organisation har arrangeret 
et forløb på seks uger, hvor seks kristne 
og seks muslimer sammen kan studere 
parallelle historier fra Biblen og Koranen. 

Kirken i Houston er kreative og fast 
besluttede på at række ud til de lokale 
muslimer. En missionsgruppe leverede 
2.671 kontekstualiserede Lukasevangelier 
til pakistanske muslimer. Dette førte til, at 
14 muslimer valgte at følge Jesus.
En højtrespekteret muslimsk lærd 
henvendte sig til en kirke i Houston for at 
lære engelsk. En af kirkens medlemmer 
blev ven med ham, og de begyndte at 
mødes ugentligt. I dag er denne lærde 
mand studerende på præsteseminariet. 
En ung pakistansk mand havde et møde 
med Jesus i sine drømme. Han gik ind i en 
kirke i Houston og bad om at blive døbt. 
Som Jesus sagde, ”Høsten er stor!”(Matt. 9, 
37) og i Houston er frugten moden.

Bed om at muslimerne i Houston må 
blive velsignet og opmuntret i deres 
venskaber med kristne. 
(Luk. 10, 25-37)

Bed om at kristne grupper, som lever 
og arbejder i Houston, vil opsøge 
autentiske relationer med deres 
muslimske naboer og finde måder at 
velsigne dem på. (Ordsp 11, 11)

Bed om at mange muslimer i Houston 
vil opleve Kristi kærlighed gennem 
Hans følgere og finde troen i Ham. 
(1. Tim 2, 1-6)

Forslag til bøn
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Suriya bor i Multan, som er den syvende 
største by i Pakistan. De fleste af byens 2 
millioner indbyggere er muslimer. Byen 
ligger i Punjab-provinsen, kendt som 
”femflodslandet”, men Multan er mere 
kendt for støv, ekstrem varme, tiggere og 
de mange gravsteder for sufi-helgener. 
Hver dag tager folk på pilgrimsrejse 
til Rukn-i-Alam, det mest berømte 
mausoleum i byen. De håber alle, at deres 
bønner for at få deres behov mødt, bliver 
hørt. 

Ligesom de fleste kvinder i Multan, 
kommer Suriya fra en konservativ 
muslimsk familie. Selvom livet i byen 
betyder, at mange piger har mulighed for at 
gå i skole, så bliver pigerne oftest giftet bort 
i en meget ung alder. Da Suriya blev gift, 
forventede hendes svigerfamilie, at hun 
blev gravid så hurtigt som muligt, så hun 
kunne give sin mand et barn, helst en søn. 
Men Suriya var infertil. Ligesom mange 

Multan, Pakistan
Muslimsk befolkningstal: 2.000.000

andre kvinder i en lignende situation, så 
led hun under afskyen fra sin familie og 
samfund. Hendes svigermor truede med at 
sende hende bort og finde en ny kone til sin 
søn. Suriya var desperat. 

Hun hørte om en klinik, som hjalp med 
at behandle infertile kvinder. Lederne af 
klinikken var kristne. Medarbejderne på 
klinikken ønskede at være et vidnesbyrd 
på Guds kærlighed til deres patienter. 
Suriya tog til en konsultation, hvor en 
medarbejder bad for hende. Da hun vendte 
hjem, følte hun sig set, trøstet og var fuld 
af håb. Et par måneder senere skete der 
et mirakel, da hun opdagede at hun var 
gravid! Mon hun husker Jesus, i hvis navn 
hun blev bedt for, og mon hun åbner sit 
hjerte for ham?

21. APRIL - DAG 9

Bed om at kvinder som Suriya vil 
opleve Jesu kærlighed og accept. (1 
Kor 1, 28-29)

Bed om at sundhedsklinikker som, 
den der hjalp Suriya, vil være lyset og 
saltet i Multan og bed for, at kristne 
vil finde praktiske måder at velsigne 
deres by på. (Hebr. 13,16)

Bed om at dem, som søger hjælp ved 
gravstederne for sufi-helgenerne, vil 
modtage en åbenbaring fra Jesus og 
finde den hjælp, som de søger. 
(Sl 40, 1)

Forslag til bøn
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Bengalske muslimer er en af de største 
unåede befolkningsgrupper i verden, og 
størstedelen af dem bor i Bangladesh. 
Hovedstaden, Dhaka, er hjem for estimeret 
20 millioner mennesker, hvilket gør byen til 
en af verdens hurtigst voksende megabyer. 
Ud af de 20 millioner indbyggere er 90% 
muslimer.

Unge muslimer i Dhaka kan opleve 
konflikter på grund af de muligheder, 
som byen tilbyder. På den ene side så er 
hverdagen for de bengalske muslimer 
påvirket af, at læren i moskeerne bliver 
mere og mere konservativ. I senere 
år har læren også påvirket traditionel 
bengalsk kultur. Tag for eksempel 
fejringen af den bengalske ”gaie holud”, 
som traditionelt finder sted et par dage 
før en bryllupsceremoni: ved fejringen af 
”gaie holud” maler gæsterne bruden og 
brudgommen i ansigtet med gul farve og 
fodrer dem med slik. Men ifølge læren 

Dhaka, Bangladesh
Muslimsk befolkningstal: 19.000.000

22. APRIL - DAG 10

i nogle moskeer, så bliver denne fejring 
klassificeret som ”ikke-muslimsk”, og 
derfor er folk stoppet med at fejre det. Den 
konservative indflydelse kan også ses på 
gaderne, hvor flere og flere kvinder bærer 
burka i offentligheden.

På den anden side, så har de sociale medier 
og internettet vist de bengalske muslimer, 
hvordan der ser ud på den anden side af 
Dhaka; en fri verden fyldt med muligheder. 
Dhaka tilbyder anonymitet, og derfor 
ser man flere subkulturer i Dhaka, som 
udforsker nye idéer og livsstile. Nogle 
kristne bruger den mulighed til at 
informere søgende om den kristne tro og 
prøver at svare på spørgsmål om islam.

Bed for Dhakas behov som en 
voksende megaby 
– den oplever mange udfordringer 
med overbefolkning, regelmæssige 
oversvømmelser og forurening. Bed 
for et klogt og godt lederskab. 
(Es 26, 1-3)

Bed om at muslimerne i Dhaka vil 
have mulighed for at lære, hvad det 
betyder at følge Kristus. (Sl 119, 9-10)

Bed om den fysiske og åndelige 
beskyttelse af kristne, som bor 
i Dhaka, og om at de må være 
virksomme vidner om Jesus. (1 Tim 4)

Forslag til bøn
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Jarot studerer på universitetet i jakarta. 
Han flyttede til hovedstaden fra en mindre 
by for at læse til ingeniør, men at bo i 
hovedstaden, langt væk fra sin familie og 
lokalsamfund, har været en udfordring. 
Ligesom mange andre indonesere, er Jarot 
vokset op i en muslimsk kultur, men han 
er ikke særligt hengiven til religionen. Han 
har fået nogle venner på universitetet, som 
udforsker en bevægelse kaldet ”hijrah”. 
Hijrah er det arabiske ord for rejse, nogle 
gange tolket som anger, og bevægelsen 
opfordrer folk til at adoptere en mere 
religiøs livsstil, som nøje følger islamiske 
ritualer og opførsel. Hijrah-bevægelsen 
er blevet promoveret af flere indonesiske 
stjerner og er blevet populær blandt unge 
mennesker, som leder efter formål og 
mening med deres liv. 

Rachel er en del af den kristne minoritet 
i Jakarta. Hendes kirke i Jakarta har 
venskabelige relationer med lokale 

Jakarta, Indonesien
Muslimsk befolkningstal: 8.016.000

moskeer, og hun deltager nogle gange 
i de tvær-religiøse møder, som bliver 
afholdt på universitetets campus. Hun 
mødte Jarot ved et af disse møder, hvor 
han var nysgerrig efter at lære, hvad 
kristendommens forståelse af anger var. 
Rachel beder om, at han vil lære mere om 
kristendommen. 

Indonesien er et sekulært demokrati, og 
de fleste indonesere støtter et pluralistisk 
samfund, hvor muslimer, hinduer, kristne 
og andre trosretninger kan leve fredeligt 
side om side. Nogle er dog bekymrede for, 
at hijrah-bevægelsen kan true den fred. 
Islam er den største religion i Indonesien, 
og faktisk har Indonesien den største 
muslimske befolkning på 225 millioner 
muslimer. Jakartas forskelligartede 
befolkning afviger lidt fra landets 
statistikker, hvor 84% af befolkningen er 
muslimer, og 11% er kristne.

23. APRIL - DAG 11

Bed for religiøs frihed og fredelig 
sameksistens mellem forskellige 
religiøse grupper i Jakarta. 
(Rom 12, 18)

En fjerdedel af Jakartas befolkning 
er under 25 år. Bed om at de unge 
mennesker, som leder efter mening og 
formål i livet, må finde Kristus. 
(2 Tim 2, 22)

Bed om at de kristne i Jakarta må 
være vise og ihærdige, når de deler 
deres tro. (Kol 4, 6)

Forslag til bøn 
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Med kurven i højre hånd vandrer Faduma 
gennem morgenens tætpakkede Somali-
kvarter i Kampala. Hver dag står hun op 
før solopgang for at forberede anjero, 
det traditionelle fladbrød, som somaliere 
spiser til morgenmad. Hun spiser dog ikke 
brødet selv, men sælger det for at forsørge 
sine tre børn. Hun har levet i slummen 
”Lille Mogadishu” i Kampala de sidste 5 
år. De fleste somaliere som flygtede fra 
borgerkrigen i Somalia til Uganda, bor her. 
Faduma er enlig mor, og hendes 
manglende uddannelse og ringe mestring 
af det engelske sprog, som er det officielle 
sprog i Uganda, gør at hun ikke kan finde et 
arbejde.

Man mener, at omtrent 12% af de 1,7 
millioner indbyggere i Kampala er 
muslimer. Nogle tilhører de indfødte, 
muslimsk-etniske grupper eller er kommet 
til Kampala fra den arabiske verden og har 
udviklet sig til succesfulde forretningsfolk. 

Kampala, Uganda
Muslimsk befolkningstal: 204.000

24. APRIL - DAG 12

Men i en helt anden del af Kampala bor 
omkring 20.000 somaliske flygtninge, som 
har samlet sig i ”Lille Mogadishu”. Manglen 
på uddannelse og sprogkurser gør, at 
mulighederne for at forbedre deres liv er 
sparsomme, og de er derfor ofte frygtet 
eller undgået af det samfund, som har 
taget imod dem. 

Et hold af ugandiske kristne er begyndt 
at rette opmærksomhed på muslimernes 
trængsler i den somaliske del af byen. 
De vil særligt hjælpe de unge somaliere 
ved at tilbyde engelsktimer, it-kurser 
eller fodboldtræning. Samtidig prøver 
gruppen af kristne at bygge bro mellem de 
ugandiske kristne og somalierne, hvoraf 
de fleste er muslimer. De opmuntrer og 
instruerer andre kristne i at involvere sig 
i de folk, som bor i de somaliske nabolag, 
bede for dem og dele Jesus’ kærlighed med 
dem. 

Bed om at mange ugandiske kristne vil 
være et vidne om Guds kærlighed til 
de somaliske muslimer i byen. 
(Kol 4, 2-6)

Bed om at de mange somaliere, som 
er præget af håbløsheden i tilværelsen 
som flygtning, vil opleve kærlig støtte 
og praktisk hjælp fra kristne. 
(Sl 40, 9-10)

Bed om at somalierne må opleve 
afgørende møder med Jesus, som 
de kan dele med deres netværk i 
Somalien. (2 Kor 9, 11-14)
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Paris rummer en af Europas største 
muslimske befolkningsgrupper. Det er et 
mangfoldigt samfund, som overvejende 
består af immigranter fra de tidligere 
franske kolonier i Nord- og Vestafrika. 

Mahamadu smider sig på sengen. Han er 
udmattet. Han er netop blevet færdig med 
sit rengøringsjob, og om få timer begynder 
hans nattevagt som sikkerhedsvagt. Men 
Mahamadu kan ikke slappe af. Det er 
søndag, og om søndagen besøger hans 
udvidede familie ham på det hostel han 
bor på, ligesom hundrede andre Soninké-
immigranter gør. Om søndagen diskuterer 
de problemerne hos familien i Frankrig og 
beslutter, hvor mange penge de skal sende 
hjem til landsbyen i Mali. Muhamadus 
datter er syg og bor stadig i Mali. Han er 
bekymret for, at han ikke har penge nok 
til at kunne sende til hende såvel som den 
kommende Eid-fejring. 

Paris, Frankrig
Muslimsk befolkningstal: 1.700.000

Mahamadus liv er ikke enestående. Det 
er et typisk billede på hverdagen for de 
mere end 100.000 Soninké-immigranter i 
Storparis, som påtager sig flere forskellige 
lavtlønnede jobs for at tjene nok til at 
forsørge deres familie i Vestafrika. Mange 
af dem har aldrig mødt en sand følger af 
Jesus eller hørt evangeliet. Dog er der nogle 
mennesker i befolkningsgruppen, som er 
troende, og de lever derfor isoleret eller 
med forfølgelse fra deres lokalsamfund. 

Soninké-samfund findes i hele verden, 
men særligt i Frankrig. De kommer fra 
Vestafrika, hvor de i flere generationer har 
ernæret sig som handelsmænd. Soninké-
folket konverterede til islam i det 11. 
århundrede, og næsten alle er dedikerede 
muslimer, som er stolte over deres 900 år 
lange islamiske arv.

25. APRIL - DAG 13

Bed om at Soninké-immigranter i Paris 
vil finde arbejde, så de kan støtte 
deres familier i Vestafrika. 
(Mark. 12, 32-34)

Bed om at alle muslimer i Paris vil 
møde en kristen, og bed om at flere 
kristne arbejdere vil komme til byen. 
(Matt. 9, 38)

Bed om beskyttelsen af de få som er 
troende, og at mange andre Soninké-
muslimer vil lære sandheden om 
Kristus. (Joh. 14, 6)

Forslag til bøn
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De mange turister som besøger den 
tidligere hovedstad i Myanmar, Yangon, 
bliver ofte imponerede over synet af 
de gyldne, buddhistiske pagoder og de 
tusindvis af munke, som lyser op i byen 
med deres traditionelle røde klæder. 
Men få besøgende bemærker de mange 
moskeer, som vidner om en lang og rig 
historie om muslimerne i Yangon. I dag 
er 5%, svarende til 350.000, af Yangons 
befolkning muslimer. Man mener, at 10-
20% af dem er rohingyaer fra Rakhine, 
men de fleste har en baggrund i de indiske, 
burmesiske eller kinesiske etniske grupper.

Mange rohingyaer flygtede til Yangon for at 
komme i sikkerhed fra konflikten i Rakhine. 
Mange har stadig familiemedlemmer i 
Rakhine, hvor den årelange konflikt har 
ledt til at folket har mistet fundamentale 
rettigheder og oplever vold på daglig 
basis. Andre rohingyaer i Yangon har 
oplevet at deres familie er blevet spredt 
for alle vinde og er endt som flygtninge 

Yangon, Myanmar
Muslimsk befolkningstal: 350.000

26. APRIL - DAG 14

i forskellige dele af verden. Mange af 
rohingyaerne som ikke nåede til Myanmar, 
er dog endt i nabolandet Bangladesh. 
Desværre er det sjældent muligt for 
rohingyaerne i Myanmar at besøge deres 
familiemedlemmer i Bangladesh. For 
nyligt snakkede en rohingya-mand med 
sin ven, og under samtalen blev han hørt 
sige: ”Jeg savner min mor! Jeg har ikke set 
hende i 20 år”. Fordomme, diskrimination 
og forfølgelse er dog ikke begrænset til 
rohingyaerne, men muslimer fra andre 
baggrunde oplever samme behandling. 

Der er så vidt vides ingen troende blandt 
rohingyaerne, og meget få fra de andre 
muslimske grupper i Yangon. Der er 
næsten ingen opsøgende arbejde fra 
internationale arbejdere eller lokale 
troende blandt muslimerne i Yangon. 
Nogen folk i de burmesiske kirker deler 
åbent deres syn på muslimerne i området: 
”Jesus døde ikke for det rohingyanske 
folk!”, og det negative syn på muslimer er 
desværre ikke begrænset til få medlemmer 
af disse burmesisk-talende kirker. 

Muslimernes situation i Yangon ser 
håbløs ud, men vi ved at ”Herren bliver 
en borg for undertrykte, en borg i trange 
tider”. (Sl 9,9)

Bed om at muslimer, som længes efter 
sand fred og forsoning, vil opleve Jesus 
sandhed og skønhed. (Rom. 15, 13)

Bed om at Gud må skabe plads til 
muslimerne i de burmesiske kirkers 
hjerter. (1 Joh. 2, 3-6)
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Samarkand er en smuk, næsten mytisk, 
by. Den er blevet berømt som en skillevej 
på Silkevejens handelsrute. Byen kan 
prale af at have hele tre historiske bydele: 
Bydelen fra det antikke 7. århundrede, 
som blev ødelagt af Djengis Khan i det 13. 
århundrede; bydelen fra middelalderen, 
det 14-15. århundrede, med inspiration 
fra islamisk kunst og arkitektur, som 
dengang var meget populær; og de russiske 
bebyggelser fra det 19. og 20. århundrede. 

Størstedelen af Samarkands befolkning 
betegner sig selv som tadsjikere, som 
er en persisk befolkningsgruppe, i 
modsætning til usbekerne, som er en 
tyrkisk befolkningsgruppe. De kulturelle 
forskelle imellem disse grupper kan 
lede til spændinger. Usbekistan er stort 
set muslimsk, men Samarkand har en 
kristen befolkning, som består af russisk 
ortodokse kristne, katolikker og andre 
kristne kirkesamfund, som dukkede op i 

Samarkand, Usbekistan
Muslimsk befolkningstal: 510.000

byen efter Usbekistan opnåede status som 
selvstændig i 1991. 

Da den tidligere Sovjetunion faldt, blev 
det tidligere så lukkede land op gennem 
1990’erne åbnet for resten af verden. Den 
virksomhed og turisme, som regeringen 
opfordrede til, gav udenlandske arbejdere 
mulighed for at rejse til byer som 
Samarkand, inklusiv kristne tilrejsende, 
som underviste i engelsk og delte 
evangeliet med borgerne i byen. Derudover 
blev der dannet lokale foreninger af 
troende fra muslimske baggrunde.

I 2006 endte friheden imidlertid brat. 
Udenlandske arbejdere blev udvist, og 
forfølgelsen af kristne begyndte. Heldigvis 
var kirken i Samarkand og andre dele af 
Usbekistan blevet så grundigt undervist 
og oplært i den kristne tro, at kirken 
voksede, og selvom den stadig er lille, 
står kirken stærkt i dag. Kristne mødes 
i husmenigheder hos både tadsjikiske 
og usbekiske troende og rækker ud til 
muslimer i deres personlige netværk.

27. APRIL - DAG 15

Kristendommen blev introduceret 
til Samarkand længe før islam, og 
selvom den gentagne gange er blevet 
forsøgt undertrykt, så vender den 
tilbage. Bed for religionsfrihed i byen 
og nationen. (Matt. 5, 44)

Bed om at troende og kristne 
sammenslutninger i Samarkand vil 
vokse, være stærke og modige vidner. 
(Kol. 1, 3-6)

Bed om at et stort antal indbyggere 
i Samarkand vil høre evangeliet og 
respondere på det. (Matt. 7, 24-25)

Forslag til bøn
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David arbejdede i en virksomhed i Doha, 
hvortil han for nyligt var blevet forflyttet 
fra England. Efter at han i længere tid 
havde snakket med Khalid på arbejdet, 
inviterede han ham på en kop kaffe efter 
arbejde. Khalid takkede ja, og han glædede 
sig meget. David havde ikke været i Doha 
i lang tid, men han var meget venlig og 
virkede oprigtigt interesseret i at lære 
mere om qatarerne i byen. Mange af 
indbyggerne i Doha kommer oprindeligt 
ikke fra Qatar, men er migrant-arbejdere, 
som oftest kommer fra det syd-sydøstlige 
Asien. Khalid var også nysgerrig efter at 
lære mere om Davids tro, da han havde 
overhørt David spørge en anden kollega, 
hvor han kunne finde et sted i byen til at 
dyrke sin kristne tro. 

Priya kom til Doha fra Indien for to år 
siden. Hun fik arbejde på et hotel, så hun 
kunne sende penge til sin familie i Indien. 
Desværre gjorde corona-pandemien, at 

Doha, Qatar
Muslimsk befolkningstal: 641.000

28. APRIL - DAG 16

mange migrant-arbejdere i lavindkomst-
jobs måtte leve uden løn i en periode. 
Priya overlevede på mad-donationer og 
støtte fra medlemmerne af den kirke for 
udstationerede kristne, som hun besøgte 
hver fredag. (I det muslimske Qatar er 
fredag den helligste ugedag.) Nogle af de 
andre migrant-arbejdere fra Indien og 
Nepal lagde mærke til den hjælp, som Priya 
fik fra de kristne og begyndte at gå i kirke 
sammen med hende. 

Der er ca. 150.000 kristne i Doha. En stor 
del af dem er katolske migrant-arbejdere. 
Udstationerede arbejdere som David 
og Priya har mulighed for diskret at dele 
deres tro med andre i den store by, som 
har det største indbyggertal i Qatar. Her 
er det tilladt for kristne at dyrke deres tro, 
men det er ulovligt at missionere, så det 
er vigtigt at være forsigtig og respektfuld, 
men det er ikke umuligt. 

Bed for migrant-arbejderne i Doha, 
som arbejder i lange perioder og under 
usikre omstændigheder. (Sl 91, 1-16)

Bed om at kristne i Doha må være 
modige, men kloge i delingen af deres 
vidnesbyrd. (Matt. 10,16)

Bed om at mange indbyggere i Doha, 
qatarer og udstationerede, må komme 
til at tro på Jesus. (Joh. 14, 6)

Forslag til bøn
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Stor-Toronto er kendt som den mest 
multikulturelle og sprogligt alsidige 
metropol i Nordamerika og, muligvis, 
verden. Det er et nutidigt eksempel på, 
hvad Paulus sagde i Apostlenes Gerninger 
17, 26: ”Af ét menneske har han skabt alle 
folk og ladet dem bosætte sig overalt på 
jorden…” 

Mindst 500.000 muslimer bor i Stor-
Toronto, og 220 moskeer er etableret her, 
hvilket gør muslimerne til en minoritet 
af væsentlig størrelse i en by, der er et 
globalt knudepunkt. Mange af muslimerne 
immigrerede til Toronto på grund af krige, 
dårlig livskvalitet, fattigdom, skuffelse over 
islam, bedre uddannelsesmuligheder og 
forfølgelse. Størstedelen af de canadiske 
muslimer kommer fra lande, hvor der ikke 
var nogen muligheder for at lære Jesus 
Kristus at kende. 

Toronto, Canada 
Muslimsk befolkningstal: 500.000

Mohamad, en muslim fra Syrien, er ved at 
tage sin universitetsuddannelse i Canada. 
Han siger: ”Generelt set, så vil muslimer 
elske tanken om, at du har dem med i 
dine bønner.” Muslimer ønsker at komme 
i Paradis med Gud. Men de må indse, at 
evigheden med Ham kun kommer gennem 
kendskab og erkendelsen af Jesus som 
deres Herre og Frelser. Mohamed er 
taknemmelig for kristne, som spørger om 
de må bede for deres muslimske venner. 
En simpel gerning som den kan være en 
inderlig demonstration af Kristi kærlighed. 

29. APRIL – DAG 17

Forslag til bøn
Bed om at immigranter vil tilpasse sig 
klimaet, kulturen og deres nye liv i 
Toronto. (5 Mos. 10, 18-19)

Bed om at Helligånden vil drage 
Mohamed og andre som ham til troen 
på Kristus, så de kan vise andre 
muslimer skønheden ved evangeliet. 
(Matt. 25, 35-40)

Bed om at muslimerne i Toronto 
må danne venskaber med kristne 
og opleve positive ting ved kirken i 
Canada. (ApG. 17, 26-28)
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På hjemturen i metrotoget tænker Bernd 
på sin ven Murat. Murat er en araber 
fra Yemen, som kom til Berlin som 
forretningsmand. Efter at have startet en 
succesfuld forretning med etniske smykker 
var han i stand til at investere i en ejendom. 
Murat etablerede en populær arabisk 
restaurant i den ene del af ejendommen, 
og i den anden del etablerede han 
en moské, som var dekoreret i den 
traditionelle stil fra Yemen. 

Omkring 200 mænd besøger bederummet 
i moskéen hver fredag, når de deltager 
i middagsbønnen. Bernd er imponeret 
over Murats dedikation til at være en god 
muslim, så god endda at han opgiver en 
del af sin virksomheds kvadratmeter til 
sin religion. Bernd har været på besøg i 
moskeen mange gange. Murat, som er 
leder af moskéen, har gentagne gange sagt 
til Bernd at: ”Dørene vil altid stå åbne for 
dig. Du er ikke en fremmed her.”

Berlin, Tyskland
Muslimsk befolkningstal: 400.000

30. APRIL - DAG 18 

Når Bernd besøger moskéen, sidder de to 
mænd på gulvet i moskéen. Til at starte 
med snakker de om deres familier, og så 
fortæller Bernd om en historie fra Bibelen. 
Selvom Murat kender Koranen særdeles 
godt, så synes han stadig at fortællingerne 
fra Det Gamle Testamente er meget 
interessante. Ligesom Bernd lærer Murat 
om kristendommen og dens fortællinger, 
ligesådan lærer Murat Bernd om islam. 

Bernd håber på, at han kan tage skridtet 
videre fra at fortælle historier fra Det 
Gamle Testamente til at dele fortællinger 
om Jesus. Han beder med Murat, for hans 
familie og virksomhed, og slutter bønnen 
med at lade sine hænder glide ned over sit 
ansigt, på samme måde som muslimerne 
gør, og bliver som så ofte før inviteret til at 
vende tilbage en anden dag. 

Der er lige nu 50 unåede grupper af 
etniske muslimer i Berlin. Bed om 
at de vil høre de gode nyheder om 
Kristus og for at sammenslutninger 
af troende vil blomstre op blandt 
grupperne. (Es. 56, 6-7)

Bed om at kirken i Tyskland vil være 
en velsignelse for de muslimske 
naboer og at den vil dele sin tro med 
dem, ligesom Bernd gør. (Joh. 3, 1-15)

Bed om at yemenitterne i Berlin vil 
høre evangeliet og dele det med deres 
netværk i Yemen, hvor det bliver 
sværere og sværere at nå ud til folket. 
(Rom. 10, 14)

Forslag til bøn
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Ved kysten i det sydlige Pakistan ligger 
landets økonomiske knudepunkt; Karachi. 
Byens borgere er en blanding af mange 
forskellige befolkningsgrupper. Gennem 
årene er immigranter fra forskellige dele af 
landet ankommet til byen i jagten på bedre 
arbejdsmuligheder. Derudover bor store 
grupper af flygtninge fra Afghanistan og 
Bangladesh også i byen. Der er næsten 400 
unåede befolkningsgrupper i Pakistan, og 
de er næsten alle repræsenteret i Karachis 
indbyggere. 

Byen kan prale af et indbyggertal på 15 
millioner, og hele 95% er muslimer. Med de 
mange muslimer finder man også mange 
forskellige sekter, som i deres syn på islam 
spænder fra enormt konservativt til meget 
liberalt. Der er også en lille gruppe af 
kristne minoriteter som bor i byen, men de 
bliver ofte forfulgt og set ned på. De fleste 
af disse kristne har ikke interesse i at nå 
deres muslimske naboer. 

Karachi, Pakistan
Muslimsk befolkningstal: 15.000.000

Spor efter desperationen, 
desorganisationen og fattigdommen, 
som bragte de fleste af immigranterne 
til Karachi, kan ses i byens kultur. Det 
er normalt med klager over dårlig 
infrastruktur, økonomisk ulighed, 
korruption, kriminalitet og manglende 
ligestilling mellem kønnene. 
På et andet og mere personligt plan 
oplever borgerne i Karachi ofte vedvarende 
familiefejder, svigtende venskaber, vold i 
hjemmet, følelsesmæssige afpresninger og 
følelsen af ikke at kunne stole på andre end 
sig selv. 

De borgere, som har mistet håbet om 
forandring i byen, vil med et skuldertræk og 
monoton stemme sige: ”Det er bare sådan 
det er i Pakistan.” De har givet op over for 
for ødelæggelsen i byen, men det er stadig 
muligt at skabe forandringer. 

1. MAJ - DAG 19

Forslag til bøn
Bed om at kirken i Karachi vil 
være til stede i den forvirrede, 
desorganiserede og korrupte ånd i 
byen og vise vejen til sandhed og livet 
med Kristus. (Joh. 14, 6)

Bed om at muslimerne i Karachi vil 
have drømme og åbenbaringer om 
Jesus. (ApG. 2, 17-18)

Bed om at flere kristne arbejdere 
i Karachi vil bringe Kristi lys og 
kærlighed til byen. (1. Joh. 1, 1-7)
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I Kenya finder vi hovedstaden Nairobi 
med et indbyggertal på mere end 4,3 
millioner mennesker. Den muslimske 
befolkningsgruppe består hovedsageligt af 
immigranter; nubierne fra Kibera, som kom 
til Kenya omkring 1850, Swahili-muslimer 
fra Mombasa og Kenyas kystområder og 
somalierne fra Somalia. 

I forstaden Eastleigh bor Afrikas 
tredjestørste befolkningsgruppe af 
somaliere, som bor uden for deres 
hjemland. Somali-muslimer i Nairobi er 
både konservative i deres kultur og religion. 
Gruppen er en majoritet blandt muslimer 
i Nairobi, men en minoritet sammenlignet 
med den kristne befolkningsgruppe i 
byen. Muslimernes virksomheder er 
indflydelsesrige, og de er generelt anset 
som et hårdtarbejdende folk, men 
fjendtlige og konservative over for andre 
fællesskaber. Dog er særligt de yngre, 
uddannede somaliere mere sekulære og 
villige til interaktion med ikke-muslimer.

Nairobi, Kenya
Muslimsk befolkningstal: 500.000

2. MAJ - DAG 20

Somalierne er den største unåede 
befolkningsgruppe i Kenya, men 
fordi deres folk bliver associeret med 
ekstremister, er mange kristne i Kenya 
bange for at tage kontakt til dem. Nogle 
kristne arbejdere har dog været modige 
nok til at tilbyde evangeliet til dem gennem 
deres vidnesbyrd, deres frivillige arbejde 
i samfundet og afholdelse af offentlige 
møder med muslimske lærde for at 
diskutere deres tro og religion. 

Abdi fandt sin tro på Kristus på 
universitetet. Hans muslimske familie 
nægter at have noget med ham at gøre, og 
desuden har han oplevet, at det er svært at 
lære andre kristne i Nairobi at kende, fordi 
de er mistænkelige over for ham, grundet 
hans ophav. Sammen med andre kristne 
somaliere er han derfor begyndt at mødes 
privat hos en lokal præst, for sammen med 
ham, at bede for et somalisk fællesskab, 
som kan række ud til sit egne folk. 

Forslag til bøn
Bed om at unge muslimer i Nairobi 
vil åbne sig over for kristne i byen og 
snakke om tro sammen med dem. 
(Rom 10, 17)

Bed om at kristne i Nairobi vil være 
frygtløse i deres vidnesbyrd og forberedt 
på at snakke med muslimer om deres liv 
med Kristus. (Rom 10, 14-15)

Bed om at mange somaliske muslimer 
vil følge Kristus i Nairobi og danne nye 
fællesskaber blandt deres folk. 
(1. Pet 3, 15)
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“Her i kirken begyndte det, da en kurdisk 
fodboldspiller blev frelst. Han delte 
glædeligt og passioneret budskabet om 
Jesus med sin familie og venner. Gennem 
ham kom hans ven, hans søster, hans 
kæreste, hans fætter og en anden kollega til 
tro på Jesus.”

Ved Rhinen ligger storbyen Basel, som 
bliver kaldet ”hjem” af mere end 1,3 
millioner mennesker og strækker sig over 
ikke færre end tre lande; Schweiz, Frankrig 
og Tyskland. 
Byen er også hjemsted for ”BioValley”. En 
stor kedel af virksomheder og forskning 
indenfor livsvidenskab. Basel kan takke 
kemi- og medicinalsektoren samt medicin-
nano- og bioteknologien for sin stærke, og 
store, økonomi.
Denne store industri for livsvidenskab, 
eller ”life science”, er en magnet for mange 
udlændinge, som tiltrækker dem til den 
store, schweiziske by.

Basel, Schweiz
Muslimsk befolkningstal: 18.000

Omkring 10% af Basels befolkning er 
muslimer. Mange kom først til byen 
som gæstearbejdere og senere som 
asylansøgere. En tredjedel af muslimerne 
kommer fra Tyrkiet. Størstedelen af de 
8000 tyrkere og 10.000 kurdere, som 
bor i Basel, og som officielt betegner sig 
selv som muslimer, er dybt skuffede over 
situationen i deres hjemlande. De blev nødt 
til at forlade deres lande, som Irak, Syrien 
og Tyrkiet, af politiske og økonomiske 
årsager. 

For at skabe relationer og opbygge tillid, 
har troende i lang tid tilbudt undervisning 
i tysk og oprettet børneklubber i nogle 
af migrantkvarterene i byen og de 
omkringliggende områder. Efter årtier 
med bønner er de positive reaktioner 
hos andengenerationskurderne meget 
opløftende for lokalsamfundene i regionen. 

3. MAJ - DAG 21

Forslag til bøn
Bed om at Gud må kalde mange 
muslimer i Basel til sig, og frelse dem, 
og gennem dem række ud til deres 
relationer. (ApG 2, 40-42)

Bed om at de schweiziske troende og 
de troende migranter, kan leve side 
om side som et stærkt vidnesbyrd for 
muslimerne i migranternes nabolag. 
(Sl 133, 1)

Bed om at de muslimske immigranter 
og deres familier må få hjælp til de 
udfordringer som de oplever i skiftet 
fra det velkendte til en ny kultur i 
Basel, og opdragelsen af deres børn i 
den nye kultur. (Sl 20, 1-5)
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Mindre end 2% af den australske 
befolkning er muslimer, men omkring 
40% af den relativt lille muslimske 
befolkningsgruppe bor i den multikulturelle 
højborg i Australien, Sydney. Muslimer 
i Sydney er etnisk, sprogligt og kulturelt 
forskelligartede, da de kommer fra mere 
end 120 forskellige lande. 

Ali kommer fra et stærkt muslimsk land, 
men har opnået asyl og arbejder nu i 
Sydney. En aften inviterede Alis ven ham 
med til en husmenighed, hvor han vidste 
kristne mødtes for at bede og læse Bibelen 
sammen. Ali var hele sit liv blevet advaret 
mod disse ’kirker’, og han havde bestemt 
ikke lyst til at nogen skulle se ham gå ind i 
en kirkebygning. Byen så ud til at rumme 
utallige kulturelle centre, kirker og steder 
med diverse udskejelser… og Ali undgik 
hårdnakket alle de steder. Men dette sted 
virkede anderledes. Størstedelen af dem 

Sydney, Australien
Muslimsk befolkningstal: 255.000

4. MAJ – DAG 22

som mødtes, så ud til at komme fra hans 
eget land eller dets nabolande. Ali var både 
nysgerrig og skeptisk, men endte med at 
tage med sin ven, for at se hvad det hele 
drejede sig om. 

Ali nød mødet og var fascineret af 
gruppens oprigtige behov og ønske om 
at følge Skriften. Imponeret over den 
måde som alle holdt af og respekterede 
hinanden, til trods for aldersforskelle, 
kønsforskelle, forskel i professioner 
og nationaliteter, vendte Ali tilbage til 
menigheden, og langsomt endte han med 
at kende og elske Jesus. 

Møderne i husmenigheden inkluderede 
kendte elementer fra han hjemlands 
gæstfrihed og sprog, men kærligheden i 
fællesskabet var radikalt anderledes, og Ali 
endte med at lytte til og tro på evangeliet, i 
et fællesskab af kærlighed. 

Forslag til bøn
Bed om at de mange kristne i Sydney 
vil være villige til at udvise kærlighed 
til immigranter, studerende og 
besøgende fra muslimske lande. 
(Ef 2, 19)

Bed om at muslimerne i Sydney vil 
opleve kærligheden fra Kristus og 
hans folk. (Rom 12, 9)

Bed om at Gud fortsat må bruge 
bevægelsen til sin ære blandt 
mennesker over hele verden, til 
at nå ud til lukkede samfund med 
evangeliet. (1 Kor 9, 19-23)
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Note fra redaktøren: Vi har inkluderet to 
artikler om Dhaka i denne udgave af ”30 dage 
i bøn”, fordi byen er så stor og strategisk vigtig 
for jeres bønner. 

Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, er en 
af de mest tætbefolkede byer i verden. 
Mange af indbyggerne kom til Dhaka 
fra landlige områder i landet, i håbet 
om at finde arbejde og uddannelse. Og 
arbejde er der ganske vist rigeligt af, men 
arbejdsforholdene er ekstremt vanskelige.

Maliha er en af de utallige arbejdere, 
som man finder på Dhakas tøjfabrikker. 
Selv under ramadanen tager hun hen 
på fabrikken kl. 7 om morgenen, hvor 
hun arbejder 12-14 timer om dagen. 
Størstedelen af tiden sidder hun ved en 
symaskine og forvandler forskellige stykker 
stof til t-shirts for et vestligt tøjmærke. Når 
hun udmattet kommer hjem om aftenen, 
bryder hun fasten og beder sine bønner, 

Dhaka, Bangladesh 
Muslimsk befolkningstal: 19.000.000

inden hun hviler sig. Maliha ser frem til Eid, 
slutningen på ramadanen, hvor hun og 
hendes familie inviterer mange gæster på 
besøg i deres lille hjem, som er traditionen 
blandt de bengalske muslimer. 

Mere end halvdelen af befolkningen 
lever i fattigdom i den hurtigt-voksende 
megaby. Mange kvinder som Maliha, 
tjener meget få penge på deres arbejde på 
tøjfabrikkerne. Chancen for, at de kommer 
til at høre om Jesus, er ikke store, fordi der 
bliver brugt meget få anstrengelser på at 
sprede evangeliet i Bangladesh, og kun en 
fjerdedel af de anstrengelser har fokus på 
muslimerne, selvom de udgør 90% af byens 
befolkning. Det anslås, at der er færre end 
1000 troende med en muslimsk baggrund 
i Dhaka.

5. MAJ - DAG 23

Forslag til bøn
Bed om at det lille antal troende, 
specielt dem med muslimske 
baggrunde, vil få mod og muligheder til 
at dele deres tro. (2 Tim 2, 1-7)

Bed om at flere organisationer vil 
bruge ressourcer på kirkeplantning i 
den strategiske by. (Rom 10, 13-14)

Bed om at virksomhederne og 
fabriksejerne vil høre de gode 
nyheder og blive dem som påvirker 
samfundet og forbedrer forholdene for 
fabriksarbejderne. (Matt 19, 16-30)
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Normalt ville Aminah have taget toget, som 
kørte med højbanen over byen, sammen 
med sine bofæller, men hun var kommet 
sent ud af døren og havde ikke nået at spise 
morgenmad. Hun stoppede derfor ved en 
juice-automat på stationen og betalte med 
app’en på sin telefon. Hun behøvede ikke at 
bekymre sig for, om drikken var halal eller 
ej, da hun så appelsinerne blive presset og 
tømt for saft inde i maskinen. 

Aminah følte sig privilegeret over at kunne 
gå i skole på grund af det statslige legat, 
som hun modtog, og hun ville gerne gøre 
sin familie stolt, så hun lovede sig selv 
aldrig at komme for sent ud af døren igen, 
og sørge for at rejse med sine bofæller, så 
hun undgik farerne ved at rejse alene med 
toget.

Selvom Malaysias befolkning er sammen-
sat af mange forskellige etniciteter, så 

Kuala Lumpur, Malaysia
Muslimsk befolkningstal: 3.680.000

6. MAJ – DAG 24

er Malaysia officielt et muslimsk land, 
hvor den muslimske befolkningsgruppe 
står for 61% af landets samlede 
befolkningstal. Kuala Lumpur, lokalt kaldet 
”KL”, har et indbyggertal på lige under 8 
millioner, og Aminah er én ud af 500.000 
universitetsstuderende i byen. Hun er 
malaj, og kommer fra en landsby i en anden 
stat. 
Mange nye studerende er mere åbne 
over for evangeliet, når de er flyttet væk 
hjemmefra og står midt i deres forandring, 
læring og udforskning af nye ideer.

4 af universiteterne i Malaysia er at finde 
på den globale liste over de 150 mest 
prestigefyldte universiteter, og derfor 
kan unge kristne fra hele verden rejse 
til Malaysia, og være en velsignelse for 
muslimerne på universiteterne i KL, alt 
imens de får en uddannelse til en tredjedel 
af prisen af, hvad det koster i mange 
vestlige lande. 

Forslag til bøn
Bed om at kristne i KL vil række ud til 
muslimerne og, til trods for barrierer af 
religion, race og sprog, dele nyheden 
om Jesus med dem. (Rom 8, 38-39)

Bed om at juridiske barrierer, som 
forhindrer kristne i at sprede evangeliet i 
Malaysia vil blive ophævet. (Ord 21, 1)

Bed om studenter-menigheder i KL og at 
kristne på universiteterne må være gode 
vidner om Kristus. (Jer 1, 7-8)
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’Den gamle by’ i Yemens hovedstad, Sana’a, 
er kendt for sine fantastiske bygninger. 
Sana’a har været beboet i mere end 2500 
år, og nogle af de nuværende bygninger 
kan dateres helt tilbage til præ-islamiske 
tider. Lavet af ler og med detaljerede 
dekorationer og vinduer af farvet glas, 
tårner de antikke skyskrabere sig 14 meter 
op i luften. I Sana’a finder man også mere 
end 100 moskeer, deriblandt en af de 
ældste i verden. 

Desværre oplever muslimerne, som 
bor i byens smukke, gamle huse, store 
lidelser og udfordringer. Borgerkrigen 
som startede i 2015, har siden udviklet sig 
til at være en af de største humanitære 
kriser i verden. 3 millioner mennesker 
lider af akut fejlernæring, og 4/5 af landets 
samlede befolkning har brug for akut 
humanitær støtte. Desværre gjorde 
corona-pandemien også sit indtog blandt 
befolkningen i Sana’a, og bidrog kun til 

Sana’a, Yemen
Muslimsk befolkningstal: 19 000 000

deres i forvejen svære lidelser. 

Men selvom indbyggerne i Sana’a er vant 
til lidelser, så kæmper mange af dem nu 
for overlevelse. Ramadanen bliver fejret 
på meget traditionel vis i ’den gamle 
by’ i Sana’a, men det er udfordrende at 
finde ressourcerne under de nuværende 
omstændigheder, til at holde noget som 
minder om en typisk Eid-fejring. 

Den officielle religion i Yemen er 100% 
islam, men flere mennesker vender 
sig til Kristus i disse tider. De meget få 
lokale følgere af Jesus er modige i deres 
vidnesbyrd, når det kommer til at vise Kristi 
kærlighed ved at støtte deres naboer, og 
folk i nærheden, og fortælle dem om det 
evige håb. 

7. MAJ - DAG 25

Forslag til bøn
Bed for de mange folk i byen som lider, 
og bed om at Gud vil være nådig over 
for dem. Bed for politiske og praktiske 
løsninger på den langvarige konflikt, 
som hærger byen og hele landet. 
(Es 26, 1-4)

Bed om at Gud vil vise sig i drømme 
og syn hos muslimerne i byen. 
(Job 33, 14-15)

Bed om at det lille antal troende i byen 
fortsat vil være frygtløse og have 
redskaberne til at vidne om deres håb 
gennem ord og gerning og se mange i 
Sana’a komme til tro på Kristus. 
(Fil 4, 4-7)
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En ung pakistansk mand venter på mig i 
døren til Fazle-Omar-moskéen i Hamborg, 
Tyskland. Karim viser mig rundt i byens 
ældste moské, som åbnede i 1957. Han 
forklarer historien om Ahmadiyya, en 
islamisk reformationsbevægelse, som blev 
grundlagt i Punjab i Indien sidst i det 19. 
århundrede. 

Grundlæggeren af Ahmadiyya-bevægelsen 
påstod at være en profet, udpeget af 
Gud, som var blevet sendt til jorden for at 
reformere islam. Hans påstand var meget 
kontroversiel, og snart blev hans følgere i 
det sydlige Asien forfulgt, og af den grund 
flygtede mange til Vesten, hvor nogle 
bosatte sig i Hamborg. 

Karim forklarer, at den nuværende åndelige 
leder af Ahmadiyya-bevægelsen holder 
sin fredagstale til hele menigheden via en 
satellit. Mottoet i Ahmadiyya-bevægelsens 
muslimske samfund er: ”Kærlighed 

Hamborg, Tyskland
Muslimsk befolkningstal: 90.000

til alle. Had mod ingen”, og det motto 
demonstrerer de aktivt i det tyske samfund 
i Hamborg. 
Nytårsdag, hvert eneste år, fjerner de det 
skrald som flyder efter den forrige nats 
fyrværkerier i indre by. Dertil kommer 
arrangementer med bloddonation og træ-
plantnings-ceremonier, som alt sammen 
er en del af deres forsøg på at velsigne det 
land, som har taget imod dem, og som de 
nu er indbyggere i. 

Der er ingen kendte følgere af Jesus i 
Tyskland, som kommer fra Ahmadiyya-
bevægelsen, og medlemmer af bevægelsen 
har meget lidt interaktion med kristne. 

Natten kaldes for Laylat-al-Qadr, 
”Skæbnens nat”. 
Ifølge muslimers tro, åbner ”skæbnens 
nat” for en særligt kraftfuld dør til 
Gud. Ifølge troen er der i denne nat 
en særlig mulighed for, at Gud hører 
deres bønner, tilgiver dem deres 
synder og planlægger deres skæbne. 
Det siges, at bønner og tilbedelse på 
denne aften alene tæller mere end alle 
bønner og al tilbedelse på et helt liv. 

Bed særligt om at muslimer i 
hele verden vil opleve Jesus 
tilstedeværelse på denne aften. 

8. MAJ - DAG 26
Forslag til bøn
Bed om at muslimer fra Ahmadiyya-
bevægelsen i Hamborg må få kontakt til 
kristne, som også tjener byen, og lære af 
hinanden i den relation. (Ef 2, 8-9)

Der er omkring 40.000 muslimer fra 
Ahmadiyya-bevægelsen i Tyskland, 
fordelt på mange forskellige byer. Bed 
for dem og for andre muslimer fra andre 
traditioner som bor i Hamborg. 
(Joh 3, 16)

Det er vigtigt at kristne medarbejdere 
i Hamborg kender til de muslimer, 
som bor i deres by – deres traditioner, 
sekter, og oplevelser. Bed om at kristne 
i Hamborg må få kendskab til og indsigt 
i de muslimer, som bor i byen, ligesom 
forfatteren bag dagens bøn. 
(1 Kor 13, 12) 
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I Ghana, hvor mere end 70% af 
befolkningen er kristne, er islam en 
minoritet, men til trods for det, lever de 
fleste lokalsamfund i fredelig sameksistens. 
I Ghana rejser tusindvis af muslimer fra 
landdistrikterne i nord, til hvad der anses 
som de rigere byområder i syden. Iblandt 
det store antal rejsende finder man 
ofte unge piger mellem 14 og 16 år, som 
migrerer til store byer som Accra, for at 
finde arbejde på markeder eller på gaderne 
som ‘hovedbærere’, lokalt kaldet ‘Kayaye’. 
Disse kvinder spiser og sover langs 
landevejene eller på togstationer og 
markedspladser, og udsættes derfor for 
forbrydelser som bedrageri, voldtægt og 
tyveri. Alene i Accra vurderer man, at der er 
omkring 180.000 ‘hovedbærere’. 

Da Habibas forældre ikke længere havde 
råd til at betale hendes skolepenge, 
flyttede hun hjemmefra for selv at tjene 

Accra, Ghana
Muslimsk befolkningstal: 650.000

9. MAJ - DAG 27

penge til at færdiggøre sin uddannelse. 
Som ’hovedbærer’ fragter hun varer, spiser 
meget lidt og prøver at spare så meget op 
som muligt. ’Kayayaerne’ bliver ofte set ned 
på af borgerne i Accra. Uden uddannelse, 
med slidt tøj og uden fast hjem, bliver 
’hovedbærerne’ ofte behandlet med meget 
lidt respekt. 

Kristne grupper og organisationer tilbyder 
forskellige former for hjælp, som f.eks. 
uddannelse for ’hovedbærere’ med 
børn, medicinsk behandling for de syge 
og sårede, og fundamental uddannelse 
i sundhed, som har bidraget til, at en 
del af ’hovedbærerne’ i Accra har fået et 
bedre liv. Den økonomiske krise, som 
kom i kølvandet på corona-pandemien, 
gav de kristne grupper og organisationer 
mulighed for at udvise omsorg og 
generøsitet. En af disse grupper uddelte 
mere end 2.300 pakker med mad til 
kvinder og børn, som sov på gaden. 

Forslag til bøn
Bed for de kvindelige ’hovedbærere’ i 
Accra og om at de vil få mulighed for 
at forbedre deres liv. (Sl 31, 19)

Bed om at kristne i Accra vil række ud 
til muslimerne i byen, og om at deres 
gode arbejde vil være Gud til ære. 
(Matt. 5, 16)

Bed om udbedring af de forskellige 
tab, som pandemien har forårsaget, 
og for kirkens vækst samt udstrakte 
hånd til muslimer. (ApG 2, 42-47)
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Banjarmasin blev grundlagt d. 24. 
september 1526, da et islamisk optog 
symboliserede, at islam officielt havde 
fundet vej til Syd-Kalimantan, en provins 
på Borneo i Indonesien. Siden den dag har 
islam været den største religion i  Syd-
Kalimantan. Hvert år besøger muslimer 
deres første sultans grav, d. 24. september, 
og beder sammen i den store moské inden 
de ofrer en ged eller ko for kirkegårdens 
opsynsmand. 

Hvert år fejrer banjarmasinerne slutningen 
på ramadanen med store, åbne lastbiler 
som kører gennem byen med fyrværkeri, 
råben og højlydte horn. De bruger derefter 
1-2 uger på at besøge venner og familie, 
hvor de fortsætter fejringen. Troende 
bliver ofte inviteret til et måltid af deres 
muslimske venner, og familie og det er en 
god mulighed for at dele de gode nyheder 
med deres muslimske bekendte. 

Banjarmasin, Indonesien
Muslimsk befolkningstal: 720.000

Sproget, der tales i Banjarmasin, er det 
gængse sprog i Syd-Kalimantan, og det 
kan bygge bro til relaterede sprog. Sproget 
tjener som en hjælp til udbredelsen af 
evangeliet. For når først hele Bibelen er 
tilgængelig på banjar, så vil dén bibel tjene 
som et redskab til fremstille bibler til de 
andre lokale sprog. 

Selvom der er 28 kirker i byen, er de fleste 
kirkemedlemmer fra andre etniciteter. Der 
er endnu ingen kirke som tilbeder Gud på 
banjar-sproget, selvom sproget bliver talt af 
mere end 4 millioner mennesker. 
Læs mere her: 
www.pray4thebanjar.com

10. MAJ - DAG 28

Forslag til bøn
Bed om at bevægelsen for træning og 
uddannelsen i evangeliet vil vokse i 
byen og om at tusinder af fællesskaber 
vil spire frem og tilbede Gud på banjar. 
(ApG 2)

Bed om at troende i byen vil blive 
modigere, når de deler deres tro med 
de banjarmasinske muslimer. 
(2 Kor 2, 14)

Bed for det fortsatte arbejde med at 
oversætte Bibelen til dette ’åbnende 
sprog’. (Sl 119, 105)
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Hassan var på vej til en nyåbnet café i 
Tripoli. Selvom Tripoli rummer mange 
muligheder for at få en kop kaffe, så kunne 
han bedre lide de åbne og moderne caféer 
end de trange og højlydte caféer i de 
ældre dele af byen. Desuden var der flere 
unge mennesker, og kvinder endda, som 
besøgte de nye caféer. 

Hassan mødtes med en gruppe venner, 
som alle var internationale studerende, han 
havde mødt på universitetet. De mødtes 
tit på deres yndlingscafé for at diskutere 
politik, sport og religion. Flere af vennerne 
var kristne, og Hassan var nysgerrig på 
deres tro, da han aldrig havde mødt en 
kristen før. Han var interesseret i deres 
erfaringer og forklaringer om Jesu lære og, 
han ville meget gerne vide mere. 

Caféer spiller en vigtig rolle i Tripolis kultur. 
Kaffe er i hele Mellemøsten en vigtig 

Tripoli, Libyen
Muslimsk befolkningstal: 1.165.000

11. MAJ - DAG 29

ingrediens i det sociale spillerum, og er 
fremme i tider med glæde og sorg og ved 
både personlige som professionelle møder. 
Kaffen er et symbol på generøsitet og 
gæstfrihed. 

I Tripoli er caféerne samlingspunktet for 
ældre og unge, og hvor de mødes for at 
socialisere, sladre, diskutere og planlægge. 
De er et sted, hvor ideer bliver udvekslet, 
og nye bekendtskaber etableres. Det gør 
dem til et ideelt sted for udbredelsen af 
evangeliet. 

Der er færre end 100.000 kristne i Libyen, 
men det vurderes, at 1500 blandt dem er 
troende, som kommer fra en muslimsk 
baggrund. Som den største by i Libyen, og 
den mest multikulturelle, er Tripoli fuld af 
muligheder.

Forslag til bøn
Islam er statsreligionen i Libyen. Bed 
om mere frihed, både socialt og juridisk, 
til at snakke om forskellige trosretninger, 
så folk kan lære om Jesus. (Joh. 16, 33)

Tripoli er konstant på randen af 
konflikter, fra vedvarende uroligheder fra 
borgerkrigen, og ekstremistgrupper som 
omringer byen. Bed for fred i byen. (Sl 2)

Bed om at caféerne vil blive 
indgangsvinklerne for udbredelsen af 
evangeliet, så mange flere muslimer kan 
komme til tro på Jesus. (Joh. 8, 31-32)
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Damaskus er berømt i den kristne historie 
for at være stedet, hvor apostlen Paulus 
mødte Kristus i et syn, blev en Jesu discipel 
og begyndte sin verdensforandrende 
mission.

Damaskus er en af de ældste beboede byer 
i verden og blev grundlagt omkring 2 år 
f.Kr. FN har sat byen på sin verdensarvsliste 
for dens unikke historie og kulturelle 
betydning. Byen er ikke bare vigtig i den 
kristne historie, men Damaskus er også 
et nøglepunkt for den muslimske kamp 
imod korsfarerne og var hovedstaden 
i Ummayad-kalifatet, som var en af 
fire kalifater som blev oprettet efter at 
Muhammed, islams grundlægger, døde. 
Et kalifat er en form for regering under 
ledelsen af en islamisk åndelig leder, som 
påstår at være efterfølger af Muhammed. 

Damaskus, Syrien
Muslimsk befolkningstal: 2.153.000

Befolkningstallet i Damaskus tæller 
i dag 2.392.000 mennesker. Byen 
voksede eksplosivt i begyndelsen af det 
21. århundrede på grund af det store 
antal unge mennesker, som kom til 
byen for arbejde og uddannelse. Dog 
er mange flygtet ud af byen på grund af 
borgerkrigen. Mange af de nuværende 
indbyggere er syriske arabere, men der er 
også kurdere, et lille antal palæstinensere 
og endda en lille, men gammel jødisk 
befolkningsgruppe. Den kristne 
befolkningsandel er en smule højere i byen, 
end på landsplan. På landsplan er 10% 
af landets indbyggere kristne, hvor de i 
Damaskus tæller 15-20%. 

Kristne og muslimer lever for det meste 
fredeligt sammen i Damaskus. De har 
større problemer, som de står sammen om 
som syrere: Krigen. Men kristne oplever 
stadig forfølgelse og vedvarende trusler.

12. MAJ - DAG 30

Forslag til bøn
Den kristne kirke i Damaskus udgøres 
af flere, overvejende ortodokse, 
kirkesamfund. Bed om at de vil 
finde sammen og tjene hinanden i 
kærlighed. (Gal 5, 13)

Bed for fred i Syrien, så denne antikke 
by kan genopbygges og vokse sig 
stærk i sikkerhed. (ApG 9, 31)

Bed om at mange muslimske borgere 
i Damaskus vil møde Kristus, som 
Paulus gjorde. (ApG 9, 1-22)
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Umayyademoskéen i Damaskus
mohammad alzain/Shutterstock.com

37

30 dage i bøn v3.indd   3730 dage i bøn v3.indd   37 18.03.2021   11.0718.03.2021   11.07



Efter 30 dage med faste er Eid-fejringen 
en glædesfyldt tid, som oftest varer 3 
dage. Muslimer køber nyt tøj, udveksler 
gaver og nyder selvfølgelig særlige 
delikatesser. I lande, hvor islam er den 
største religion, bliver gaderne pyntet op 
og der bliver afholdt store festivaler. 

Eid al Fitr (“Fastebrydningens fest”) 
begynder for mange muslimer med 
fællesbøn ved daggry og uddelingen af 
penge (zakat) til de fattige, hvilket er én 
af islams fem søjler. 

Ramadanen er færdig for i år, men du kan stadig 
fortsætte med at bede for muslimer i byer i hele 
verden.

Fortsæt med at bede! 
AFSLUTNING

Forslag til bøn
Siden vi begyndte at udgive ”30 dage 
i bøn for den muslimske verden”, har 
der været flere dokumenterede tilfælde 
af bevægelser hen mod Kristus fra 
muslimske grupper end nogensinde 
før. Bed om at dette momentum vil 
fortsætte, når nye disciple rækker ud 
til andre, og fællesskaber bliver dannet 
i byer og landsbyer verden over. (ApG 
2, 17-21)

Bed for kristne tjenere og 
organisationer, som tjener i 
bycentrene. 

Bed Helligånden om fortsat at 
inspirere dig til at have Guds hjerte for 
muslimer, at se dem som Han gør, og 
være lyset som leder dem til Jesus. 
(Matt. 5, 14-15)
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Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæggelsen i 1964 været 
orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt 
i begrænset omfang.
 
Bibelsmugling og -oversættelse
Dansk Europamissions givere sikrer, at Bibelen oversættes til de forfulgte 
kristnes modersmål, og 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 vidnesbyrd om Guds 
kærlighed
På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere får ikke kun 
forfulgte kristne nødhjælp og hjælp til selvhjælp, men de hjælper også 
andre udsatte grupper i samfundet, som er overladt til sig selv. Mange 
mennesker bliver dybt berørt af de lokale kristnes omsorg og når de ser, 
at kristne hjælper alle, uanset baggrund. Det får nogle til at ville vide 
mere om den kristne tro.
 
Menighedsplantning og hjælp til selvhjælp
Dansk Europamissions givere støtter etablering af menigheder for kristne 
med muslimsk baggrund. Vælger man at blive kristen, risikerer man i 
nogle lande at miste sit arbejde. Dansk Europamissions givere udruster 
nødlidende kristne til at starte egen virksomhed, så de kan forsørge sig 
selv og deres familier.
 
Dansk Europamissions givere støtter forskellige projekter i lande 
som Nordkorea, Tyrkiet, Irak, Syrien, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, 
Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjiki stan, Pakistan, Indien og Sri Lanka.  
 
Læs mere på www.forfulgtekristne.dk

Norea er en kristen medieorganisation, som producerer og støtter 
kristne og humanitære medieprojekter i Danmark og rundt omkring i 
verden.
 
Det gode budskab om Jesus Kristus skal ud til alle mennesker - også dem, 
der bor i lande, hvor man ikke kan drive mission i traditionel forstand.
 
Medierne: radio, tv, internet og mobiltelefoner når ind! Derfor støtter 
Norea en række evangeliske medieprojekter i Danmark, Kina, Indien, Iran, 
Cambodja, Kirgisistan, Turkmenistan, Albanien, Etiopien og Eritrea samt 
tv-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten. Noreas arbejde foregår 
altid i tæt samarbejde med lokale medieproducenter.
 
Mission
Norea har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om Jesus 
Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede 
for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark. Gennem en målrettet 
og strategisk brug af elektroniske medier formidler Norea evangeliet 
nationalt og globalt.
 
Nå de unåede
Mange af de radio- og tv-programmer, Norea støtter, har til formål at 
hjælpe og opbygge kristne i deres liv med Jesus og være deres kirke 
på steder, hvor kirkegang i traditionel forstand er umulig. Men Noreas 
hovedfokus er at nå ud til de mange mennesker, som aldrig nogensinde 
har hørt om Jesus Kristus og hans frelse, og som risikerer at gå fortabt, 
fordi evangeliet ikke nåede dem i tide.
 

Læs mere på www.norea.dk
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