Kjære bønnevenner!
Uker og måneder går fort, og plutselig er vi i gang med juli måned, og sommeren er på sitt
fineste. I juli går våre tanker og bønner til Eg*p*, og det er mange ting som kommer opp når
E*y*t nevnes. Media har skrevet mye om de kristne i dette landet, og vi kjenner på litt den
smerten som finnes hos søstre og brødre som har opplevd terror og forfølgelse den siste tiden.
Så det er mange ting å rope til Gud om i denne situasjonen.
I tillegg er det mange ansikter som kommer opp i tankene våre når dette landet igjen har vårt
bønnefokus. Vi tenker på alle de fantastiske arbeiderne som kontinuerlig jobber for å dele sin
tro, følge opp nye etterfølgere og/eller som på andre måter påvirke det samfunnet de er en del
av. Det er en stor glede å ha fått møte så mange fra E*yp*, og uken i Kai*ro i november vil vi
aldri glemme.
Vi har noen ferske bønnebehov fra venner inne i landet.
Vi deler her fra A:
Pray for Economy
In the beginning of July, there are increase of the salary of petrol about forty five percent, it
will cause increase in transportation and food and everything, pray for the middle and pour
families it will effect in their lives.
Pray for Government
There are financial support from the Government to the products, but the government try to
decrease this support by very quickly way, ask for wisdom for the responsible in the
government and passion towards the people.
Pray for Education
The new minister his name " Tarek Shouky ", he has vision towards the education system, and
wants to start new system in the education depend on understanding the knowledge not just to
save it in your mind. Pray for wisdom and ability to put his vision into practical way and to
find many helpers to his vision.
Pray for Church
To realize the time now, it is time for transformation in our nation, pray that the church
continue cry beside the Lord and ask for return back the nation to the Lord.
We have vision for prepare ten thousands alter in all the country, pray that the lord helps us to
cover every city & every village in our country with Alters (families prayers & groups
prayers).

President
Pray for the president to know J and his heart will change to open the door for the kingdom of
God and his rules to put into practical way in our country.
Me and my family
Pray for my daughter S., she finished the high School, pray to find suitable college.
Pray for my back. I have pain all the time and couldn't do my responsibilities because the pain
in my back.
Pray for R (my wife) for better health and wisdom in her Job and ministry.

Andre bønnebehov kommer fra vår venn M:
Really thank you so much to pray for us and for our country. Yes, we need more and more
prayers
- In my heart really cut off the bloodless hands of the devil in our country in Jesus name, he is
the life.
- And in my heart also Jesus come in people hearts ♥ full in peace and god love to look how
much Jesus still love them.

And please pray for us me and A. (my wife). In 3 weeks time the baby will
come. It is
a big challenge for me. Birth process it's hard in E*ypt. More of cost and many challenges.
But God still with me.
Den tredje henvendelsen kommer her:
Dette er et nyhetsbrev fra et av teamene vi besøkte i november. Det blir for mye å gjengi alt
her, men noen hovedpunkter:
• Be for situasjonen i landet etter angrepene mot kristne den siste tiden. Be om at det
den onde hadde tenkt til ondskap skal bli snudd til det gode!
• Be om større frimodighet når de deler budskapet og når ut til mennesker.
• Teamet trenger Guds hjelp i forhold til papirarbeid mot styresmaktene for regnskapet
sist år. Det har vært gjort feil, og dette tar tid og krefter, noe de skulle brukt på å nå ut.
• Be om visdom, kjærlighet, medfølelse og at Gud vil lede dem til de som er ”sultne”
etter Gud.
• Mange opplever store utfordringer i dagliglivet, slik som å miste jobben de trenger for
å forsørge seg og familien. Be om oppmuntring slik at de tror Gud vil forsørge med
nye bedre jobber for å forsørge familien.
• Be for sunne ekteskap, og at single troende kan møte en troende partner.

•

•
•

Be om at kristne i den store byen føler forpliktelse til å møte med andre troende. Det
kan være utfordrende på grunn av tiden det tar å bevege seg i denne byen, jobber og
andre av dagliglivets hendelser. Men det er viktig å møte søsken for å ”overleve”.
Be om at detaljene faller på plass for et treningskurs for disippelskap som er tenkt å gå
over tre uker.
Der er også nevnt flere ting, men det er vanskelig å ta med alt nå. Men de trenger
forbønn på alle områder, noen er personlige, andre gjelder arbeidet de står i.

I tillegg venter vi på noen flere tilbakemeldinger, vi vil sende de ut fortløpende etter hvert
som vi får de inn. Men her er mye for oss å løfte inn for vår Far allerede!
Gud velsigne deg!

