Kjære bønnevenner som vi står sammen med!
Litt informasjon om landet vi ber for denne måneden
Det bor over 11 millioner mennesker i T., og landet er en arabisk republikk som ble fri fra
Frankrike for mer enn 60 år siden. De fleste innbyggerne i T er arabiske, men det er en liten
andel berbere og europeere i landet. I tillegg finnes det noen få jøder der.
99 % av de som bor i landet er muslimer, men foruten noen få protestanter finnes det ca 20
000 katolikker i T. I dette landet finnes den eldste minareten i verden, og er i moskeen av
Kairouan. Ordet minaret betyr lystårn på arabisk.
Dette er et land med mange utfordringer, og det sies at finnes beskrevet på at den raske
urbaniseringen har ført til høy arbeidsløshet og sosiale problemer. Levealder er vel 76 år for
kvinner og 72 år for menn.
Da folket i landet demonstrerte mot det autoritære styret i 2011 førte det til omveltninger i
mange deler av den arabiske, kurdiske og tyrkiske verden. T. Ble et eksempel på at et slags
sekulært demokrati kunne ta makten tilbake fra politiske islamister uten å ha et kupp.
Det er ikke så lenge siden at akademikere fra T begynte å gi sin tilslutning eller aktive støtte
til arbeid med bibeloversettelse. Dette er noe vi kjenner igjen fra det våre kontakter i landet
har fortalt oss. Dette har hatt stor innflytelse i mange nasjoner der muslimer har blitt
oppmuntret til å forholde seg til Bibelen.
Fra bønnekonferansen for NA 2017
For ett år siden var vi samlet til en bønnekonferanse i et land utenfor Norge, og der møtte vi
medarbeidere fra NA, og også kontakter fra T. Det kan være av interesse å gjenta noe av det
som ble delt av en medarbeider fra T. Han sa følgende: Kirkefader Tertillianus som levde 160230 etter Kristus, har sagt noe som er blitt tatt inn i FNs menneskerettserklæring: Det er av
fundamental betydning at alle skal ha frihet til å tilbe etter egen overbevisning. Vi må derfor
be om virkelig religionsfrihet i landet!

Litt historikk fra det som har skjedd de siste årene inne i landet. De har opplevd en del av det
samme som i Mar***o de siste 10 år. I 2007 og noen år framover opplevde de vekst, og det
ble startet en bevegelse av husmenigheter. Etter hvert ble den amerikanske lederen, som
var drivkraften i dette utvist, og mange forlot kirken. Det har også vært inne ledere fra
Australia som har måttet forlate landet, så de trenger nå en pentacostal lokal kirke, drevet
av lokale ledere. I hovedstaden ledes nå kirken av tre herlige lokale ledere, som vår kontakt
har ansvaret for. Hun har igjen knyttet seg til Ab****ah fra M. som er hennes leder.

Ferske oppdateringer fra vår kontakt
“God is definitely moving in T! The last three days have been very fruitful as I met with
leaders from all over NA. Leaders from NA discussed unity vision and kingdom matters.
5 countries represented, all men, I was the only single women pastoring a church, a widow
with a call on her life and 3 women accompanied their husbands.
We had a challenging time at first, leaders refusing to admit the issues. But thankful, the
time ended with a huge accomplishment to agree to choose to be united no matter what the
differences could be. It is a time of claiming the ground in T.
Last week we were able to ‘rescue’ our first woman from the sex slave industry. She is being
housed with a friend until a safe house is built through the NGO. However, another ‘girl at a
risk of being enslaved’ was missed because my T. people are not trained to discern what is
going on in this industry. It made me more passionate to push forward with the Shine
program and help educate people about the value of women and the processes to help
women caught in destructive situations.
I also met with officials from the child protection office who agreed to partner to work on a
law that trains and allow families to start being foster parents. The law exists but is not
applied.
Our church is focus on discipleship and prayer as this is a month of fasting for muslims and
we want to pray for our families. One of my highlights last month was when my mother,
father brother and nephew watched the Jesus film on Easter Sunday!
•
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I am awaiting news from A21 to get the official permission to translate the shine
course. We found a translator who is willing to translate but need to purchase him a
computer that writes in Arabic (500 euros).
Still waiting for funds to open the center. Still need 5000 euros.
A Dutch government agency approved funds for training (12000 euros). We still need
1200 Euros to start the training and accept to receive the funds.

•

One of the Tunisian leaders i inherited his parents’ house and decided to allow the
family to use it. He has to pay three sisters 1000 euro each. He asked me to ask
people if they can help him.

Litt fra bønnekalenderen med 30 dagers bønn for verdens muslimer
Dere som følger bønnekalenderen har sikkert fått med dere at T også har vært et tema der.
De bønneemner som spesielt løftes fram der er:
-

Be om at T må fortsette å være et eksempel på fred, frihet og fremgang i regionen.
Be om at menneskene må klare å stå i det sosiale presset og at det blir vanlig å være
interessert i Jesus.
Be for Kristus-etterfølgere som er i prosess for å forstå hvordan man følger Jesus i
den kulturen de kommer fra.
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