Kjære bønnepartnere!

I mai fokuserer vi på L***a, og vi er allerede inne i denne måneden. Vi har avventet litt med å
sende ut bønneutfordringer for denne perioden i påvente av tilbakemelding på de mest
aktuelle bønneemnene, men dessverre ikke fått respons ennå. Ettersender hvis vi får noe mer
konkret.
Fra sist bønnebrev tar vi med dette, og er fra bønnenettverket for dette landet: "Gud fortsetter
å tale til mange rundt omkring i NA og Midt-Østen i både drømmer og visjoner. Nylig hadde
en mann fra det landet vi når ber for, en drøm om at Herren var i ferd med å fylle en hellig
plass med sitt lys, bryte opp lemmene som dekker vinduene og gjør det mørkt på innsiden. På
samme måte hadde en annen forbeder sett en visjon med en engel med et løftet sverd, og det
var et lys fra sverdet som gjennomstrålte alt over NA. I et nå avgjørende punkt i landets
historie, la oss sammen be kontinuerlig om at disse drømmene og visjonene skal bli til
virkelighet i vår tid. Må Herrens nærvær fylle livene til den enkelte troende, så vel som
gruppene som samles i Hans navn. Må Han overbevise om synd, øse ut sin tilgivelse og reise
opp nye arbeidere i landet. Må Hans hellighet og tilgivelse bli åpenbart"!
Arne Olav sendte fol litt siden ut en info om Nord-Afrika, og vi kan i den sammenheng be for
følgende:
L*ibya arbeidet går godt og har finansiering på plass med den aktivitet som er i gang i dag.
MEN i nettverket som fokuserer på landet, har de vedtatt å kjøpe fri ei libysk dame som bor i
Brasil. Hun har vært med nesten siden starten og er dyktig og godt kjent…. Vi ber om at dette
må lykkes.
Det andre han (Oskar Linden på Kyproskontoret) påpeker er å spandere møtepunkt med
libyarer i diaspora. De trenger å møtes for å oppmuntre hverandre og bli bedre kjent.
Internett-kirka er bra og super viktig, men kan de også få anledning å treffes, vil det styrke
fellesskapet og mennesker kan bygges for tjeneste for hjemlandet sitt. Å investere i mennesker
slik, er viktig.
Likeså sier Oskar at utfordringene libyarer har i vesten i kulturen de møter, gjør at de trenger
Member Care. De må ha noen de kan ha tillit til som de kan betro seg til. Kulturkræsjet er
stort og utfordrende.

Lillemor ønsket også før hun sluttet på Kypros at vi husker å be for de elektroniske kanalene
inn i landet:
Via vår internettside www.lovelibya.com og facebook har vi kontakt med cirka 20 000
personer hver måned. Mange er aktive via sosiale medier og får åndelig veiledning gjennom
våre oppfølgingsteam. Det er fantastisk at vi kan nå direkte inn i et såkalt "stengt" land på
denne måten. Dette var umulig for noen år siden.

Litt om landet, som ligger ved sørkysten av Middelhavet:
L grenser mot Egypt, Sudan, Tsjad, Niger, Algerie og Tunisia. 90 % av landets areal er
ørkenland, og det bor 6,2 millioner mennesker i der, og 80 % bor i byene (2014). De fleste
innbyggerne er arabere og berbere. Blant alle landene i Afrika har L det tredje største BNP,
mest på grunn av store oljereserver i landet og lavt innbyggertall.

Under ledelsen av Gaddafi, fram til 2011, har landet hatt mange konflikter med Vesten og
andre land i regionen. FN`s sanksjoner mot landet har forverret landets forhold til andre land.
Etter en del opprør ble det igjen demokrati på høsten 2012, for første gang etter Gaddafis
statskupp i 1969.

Det offisielle språket er arabisk, og landet er preget av islam, og nesten alle er sunnimuslimer
og det finnes bare et lite mindretall kristne i landet. Nesten alle som bekjenner seg til andre
religioner er utlendinger, da de fleste fra jødiske og kristne minoriteter forlot landet under
Gaddafi.

Med store innsatser i velferdsordninger, også innen helsevesenet, er det lav barnedødelighet i
landet, og de har en gjennomsnittsalder på 78 år. To tredeler av befolkningen er under 30 år.
Da landet ble selvstendig i 1951 kunne få lese eller skrive, mens i dag kan ni av ti både lese
og skrive. Imidlertid er skolevesenet dårlig organisert og har vært underlagt politisk kontroll,
noe som har påvirket kvaliteten på skolevesenet. Offentlig utdanning er gratis. Det finnes også
offentlige koranskoler, og to byer har universitet.

Dette var noen ord om landet, og vi får sammen løfte menneskene i L opp for Herren. Det bor
mange unge mennesker som vi kan minne vår kjære Far om, slik at de får oppleve Hans
kjærlighet og godhet. Og vi ber også ut fra den hilsningen vi har fått fra bønnenettverket i L.

Må Gud velsigne dere!

Eva-Alice og Torolf

