BE FOR EBRAHIM

Ebrahim Firouzi, Iran
– Mange kristne sitter i fengsel på grunn av sin tro
Mange kristne blir torturert og
sitter i fengsel under krevende
og uverdige forhold, fordi de tror
på Jesus. Ebrahim Firouzi fra Iran
har sittet 6 år i fengsel og er nå i
eksil, på grunn av sin tro. Straffen

har stadig blitt forlenget. Tilbakemeldingene vi får er at forbønn
kan være med å lette tilværelsen
deres. Be for dine søsken som
lever i fangenskap.

«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

BE
•

Be for Ebrahim, og andre som er i fengsel eller
eksil, om helse og styrke til å stå faste i troen.

•

Be om trøst og fred midt i ensomhet og mørke.

•

Be om rettferdig behandling, og at de må bli satt fri.

•

Be om nåde til å dele Jesus med sine med-fanger
og fangevoktere.
SØNDAG for

FORFULGTE

Ebrahim Firouzi (Iran), 9 år i fengsel for sin tro

BE FOR LEAH

Leah Sharibu, Nigeria
– jenter og kvinner kidnappes for sin tro
For 3 1/2 år siden ble tenåringen
Leah Sharibu kidnappet av Boko
Haram. Mest sannsynlig ville hun
vært fri om hun hadde frasagt
seg sin tro. Men det gjorde hun
ikke. Det siste vi har hørt, er at
hun skal være tvangsgiftet med
en fra Boko Haram, og at hun
skal ha fått barn. Men vi har ikke

fått nye rapporter om hennes
situasjon, og vet ikke hvordan
det er med henne nå. Leah er en
av mange; tusenvis av jenter og
kvinner vi ikke kjenner navnet på.
Ingen nyhetsoverskrifter. Ingen
kampanjer. De er kidnappet og
tvangsgiftet på grunn av sin tro.

«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

BE
•

Be for Leah Sharibu om trøst, beskyttelse og styrke
til å leve

•

Be for hennes foreldre og søstre som lever i
uvisshet og lengsel

•

Be om frihet for Leah, og tusenvis av andre jenter og
kvinner som er i fangenskap - på grunn av sin tro
SØNDAG for

FORFULGTE

Leah Sharibu

BE FOR KRISTNE FANGER I NORD-KOREA

Kristne sendes for livstid til fangeleirer i Nord-Korea
I Nord-Korea er det strengt
forbudt å tilbe noe annet enn den
øverste lederen. Blir det oppdaget at du er kristne, kan du bli drept
på stedet, eller sendt i fangeleir

på livstid. Likevel reiser nordkoreanere, som har klart å flykte fra
landet og funnet troen på Jesus,
tilbake for å være lys og bringe
håp til sitt folk.

«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

BE
•

Be om styrke, trøst og beskyttelse for de mange
tusen kristne som er i de grusomme fangeleirene i
Nord-Korea

•

Be om at de må få bære lys og håp til sine medfanger

•

Be om at Gud må røre ved myndighetene i
Nord-Korea, slik at de kan se hvor verdifullt hvert
enkelt menneske er

•

Be om frihet for hele det nordkoreanske folk som
så lenge har vært under kontroll og undertrykkelse
SØNDAG for

FORFULGTE

BE FOR KRISTNE I FANGENSKAP HJEMME

Susan, Uganda
Mange kristne er sperret inne av sin egen familie
Å konvertere til kristen tro sees
på som en stor skam i mange
samfunn. Noen lenkes fysisk fast
inne i hjemmet for livstid.
Susan på 12 år fra Uganda var
innesperret uten mat i mange

måneder. Hennes lillebror reddet
henne ved å smugle inn litt vann
og noen bananer. Hun ble oppdaget av naboene, og fikk hjelp.
Det er mange som henne, men
som aldri får hjelp.

«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

BE
•

Be om styrke, trøst og beskyttelse for de som
holdes fanget i sine lokalmiljø og hjem, på grunn
av sin tro.

•

Be om at de må få sin frihet, og få mulighet til
fellesskap med andre kristne.

•

Be om at deres familier må få et møte med Jesus.

SØNDAG for

FORFULGTE

BE FOR PAUL*

Paul*, Eritrea
Mange kristne sitter i fengsel på grunn av sin tro
Paul* satt 10 år i fengsel fordi han tilhørte feil kirke. Den eneste
tillatte kirken i Eritrea er Den eritreisk-ortodokse kirken. Han fikk
valget om at dersom han ville skrive under på at han skulle slutte å
be, dele sin tro, og treffe andre kristne, så kunne han dra hjem. Paul
holdt på å skrive under, men så ble han minnet på gleden han hadde
funnet i Jesus, og nektet å skrive under. Litt senere ble han likevel
løslatt.
Flere steder i verden sitter kristne i fangenskap bare fordi
de tror på Jesus. De trenger at noen husker på dem og ber
for dem:

BE
•

Be om frihet for kristne som Paul, som i dag
sitter i fengsel på grunn av sin tro

•

Be om trøst og beskyttelse for familiene til dem
som sitter i fangenskap

•

Be for fangevokterene til kristne som sitter
fengslet, om at de skal få bli kjent med Jesus

SØNDAG for

FORFULGTE

