Bønnebrev mars 2018

Litt om M*uretania: Det bor nærmere 4 millioner mennesker i Mauritania, og landet er styrt av en
president. Det er 9-års obligatorisk skolegang, og finnes ett universitet og flere høyskoler. Men
omkring halvparten er analfabeter. Offisielle språk er arabisk og fransk. Forventet levealder er 65 år
for kvinner og 60 år for menn (2016). Dette er et muslimsk land, og de fleste er sunni. Cirka 0,5
prosent er katolikker eller tilhengere av stammereligioner.

Blant de ti land i verden hvor andelen av mennesker som lever i slaveri er høyest, finner vi
Mauritania, og mellom en og fire prosent av befolkningen er slaver.
Vi fortsetter bønnearbeidet med å løfte opp dette store og fattige landet for Herren. Han kjenner
landet og menneskene som bor der, og vi ber fremdeles om at Han legger en nød i våre hjerter for
dette landet. Vi har fremdeles ikke kontakter her, men vi tror at det finnes hjerter som roper til vår
Gud og som lengter etter å se utbredelsen av Guds rike i Mauritania.
Bønnemner:
Vi ber om at vi må få settes i kontakt med troende i dette landet, og vi ber om åpne dører inn i et
land som tilsynelatende er mørkt og lukket. Vi tror at Jesus åpenbarer seg for mennesker i
Mauritania og vi ber om at troende kan finne hverandre og bli ledet inn i det som ligger på Guds
hjerte.
Det planlegges trening for et team fra M. i et annet land (Senegal). Håpet er at dette arbeidet kan
starte opp til høsten. Her trengs det mye forbønn, slik at ingen svikter av de som er medarbeidere i

dette. Forstår det slik at det alltid er en fare for at det kan finnes en Judas i den arabiske verden. Vi
ber om beskyttelse og at det blir engasjerte givere og forbedere med i dette.
Til slutt:
For noen dager siden fikk vi en oppdatering av hva Gud gjør i tilknytning til et av landene vi ber for. I
denne oppdateringen var det skrevet inn en sangtekst som var oversatt fra arabisk til norsk. Denne
teksten berørte veldig, og jeg deler den her.
“Herre, vi vil se din kirke tale Guds ord. Vi ber om beskyttelse i ditt navn, gi oss din velsignelse og
kraft. Dekk xx sin kirke under dine vinger, vær et fyrtårn for kirken i xx. La DHÅ komme over din kirke i
xx, styrk kirken ved ditt ord. Dine barn som du har utvalgt og kalt har fått nytt liv. De ber til deg med
tårer. De føler smerte for sitt folk i xx. De bærer xx til ditt kors. De ønsker å se folket vende seg til deg.
Herre, vi løfter hender. Fri xx fra djevelen, vann med Den hellige ånd, velsigne xx, besøk xx.”
Så kan vi be dette ut, på vegne av våre brødre og søstre. Vi kan sette inn navnet på det landet vi ber
for, selv om denne sangen er skrevet til et annet land.
Varme hilsener fra Eva-Alice og Torolf

