BE FOR PASTOR JEREMIAH

SØNDAG for

FORFULGTE

Pastor Jeremiah – Afrika sør for Sahara
Midt på natten måtte Pastor Jeremiah og resten av landsbyen nord i Nigeria flykte. Fulanimilitsen som angrep
mente at dette var muslimsk land.
I Afrika sør for Sahara er mange kristne på flukt fra sine
hjem og landsbyer. Ekstremister vil renske hele områder for
kristne, og mange hundre kirker er ødelagt eller forlatt.
Nå har mange landsbybeboere blitt med pastor Jeremiah
tilbake til landsbyen for å bygge den opp igjen, og fortsette
å feire gudstjeneste i dette området. «Selv om vi dør, er vi i
Herrens hender», sier han.

BE
•

Be om beskyttelse og mot til pastor Jeremiah og landsbyen hans, slik at de kan bli værende og spre lys i dette
området.

•

Be for kristne på flukt i landene sør for Sahara. Be om
trøst, beskyttelse og hjelp til å leve.

•

Be om at de voldelige ekstremistene må innse ondskapen de sprer, og la dem få et møte med Jesus.

I TJENESTE FOR FORFULGTE KRISTNE

BE FOR SAGHAR

SØNDAG for

FORFULGTE

Saghar – Iran
I Iran måtte Saghar pakke tingene sine og flykte ut av landet
etter at sikkerhetspolitiet hadde brutt seg inn på et møte i
husmenigheten hun leder. Hun er en av mange kristne i Iran
som har måttet flykte for å unngå lange fengselsdommer.
Iran er et at de landene der mange kristne ledere sitter I
fengsel på grunn av sin tro.

BE
•

Be om beskyttelse, ledelse og trøst for Saghar og alle
iranere som har måttet flykte fra sitt land på grunn av sin
tro

•

Be om beskyttelse for lederne av de mange husmenighetene i Iran. Be om at vekkelsen skal fortsette å bre
seg, slik at evangeliets kraft kan bli synlig for hele
folket.

•

Be spesielt for alle kvinnene i landet som nå forsøker å
reise seg mot reglene som blir lagt på dem og holder dem
nede.

•

Be om ledere for landet som vil fremme fred og frihet for
folket.
I TJENESTE FOR FORFULGTE KRISTNE

BE FOR GULSHAN

SØNDAG for

FORFULGTE

Gulshan – Afghanistan
Gulshan fra Afghanistan er en av de mange som opplever
en ekstrem smerte og usikkerhet på nesten alle områder av
livet. Etter at Taliban tok makten i landet i august 2021, har
forholdene for alle innbyggere blitt forverret. Mange har
flyktet fra sine hjem, og mange har flyktet til nabolandene.
Som en trosminoritet er Kristne flyktninger spesielt utsatt
og sårbare.

BE
•

Be om beskyttelse for Gulshan og hennes familie.
Be om at de må få kjenne at de får styrke hos Herren, og
at de får hjelp til å komme gjennom denne vanskelige
tiden.

•

Be for de kristne som har flyktet. Be Gud holde sin hånd
over dem, at de må få en jobb, et sted å bo og kraft til å
være en hjelp og trøst for andre på flukt.

•

Be om styrke og beskyttelse for de kristne som har
valgt å bli værende i landet for å bringe lys og fred.
Be om at de får leve i skjul for sine angripere.

•

Be om at evangeliet må gå fram i Afghanistan.
I TJENESTE FOR FORFULGTE KRISTNE

