
Brians største ønske! 
Brian er syv år. Han er tvilling og har to eldre søsken. Han bor i et land som heter Pakistan. Jeg 
vet ikke om du er syv år, men du husker kanskje hvordan det er å ha bursdag? Kan tenke meg 
du har en lang liste med ting som du ønsker deg! Brian hadde bare en ting på lista si når han 
fylte år: det var å få se pappaen sin. Brian har nemlig bare sett pappaen sin noen få ganger i 
hele sitt liv. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor.  

Brian og familien hans er kristne og tror på 
Jesus. Der pappaen til Asif jobbet, var det 
mange som ikke likte at han var kristen, og de 
prøvde å få ham til å slutte med det. Men, Asif 
ville ikke slutte å tro på Jesus. Troen betydde 
alt for mye for ham.  

De som Asif jobbet med, ble veldig sinte for 
dette og spredde mange alvorlige falske 
rykter om Asif rundt i byen der de bodde. Det 
var så alvorlig at han ble arrestert av politiet - 
enda han var uskyldig! Alt dette skjedde 
omtrent samtidig med at Brian og 
tvillingbroren hans ble født. Asif sitter fortsatt 
i fengsel for noe han ikke har gjort. Han venter 
på å få dommen sitt opp i retten, nok en gang. 
Brian og familien har bare mulighet til å 
besøke ham noen ganger i året. 

Livet for Brian og familien hans er ikke lett. 
Heldigvis har de gode venner som har hjulpet 
dem med mye hjelp for å få Asif fri. De har også tatt seg litt ekstra av familien når de trenger 
det. Hvis du har hatt det vanskelig noen gang, vet du sikkert at noe av det beste du kan ha, er 
gode venner. Brian og familien hans er også veldig glade for venner rundt i verden som de vet 
tenker på dem og ber for dem. Kanskje du også kan være med og be en bønn for Brian og 
familien hans? 

Kjære Gud 

Takk for at du alltid er sammen med oss. Takk for at du er spesielt til stede hos de som har det 
vanskelig. Vi ber for Brian og familien hans, at du må passe ekstra godt på dem. Takk for gode 
venner som er der når du trenger hjelp. Takk for at også vi kan få være gode venner for 
mennesker som har det vanskelig. 

Amen 

 


