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 noen flere tilbakemeldinger.
Litt repetisjon om landet først, 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.

Fra tidligere bønnebrev
Vi tar med dette igjen, det er veldig sterkt å ta med seg når vi ber:
"Gud fortsetter å tale til mange rundt omkring i NA og Midt-Østen i både drømmer og
visjoner. For en stund siden hadde en mann fra L 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"!
Vi har allerede vært med på å be om muligheten for å finne møtepunkter for l*byere i
diaspora. De trenger å møtes for å oppmuntre hverandre og bli bedre kjent utenom bare
internett-kirka. Vi kan allerede takke for at møter nå har funnet sted, og vi ber om at dette kan
være starten på noe mer.
Det har tidligere vært understreket at det oppleves utfordrende for mennesker fra L å møte
kulturen i Vesten, og dette gjør at de kan ha behov for MemberCare. Dette kan vi også be
over.

Litt om mediearbeidet som IBRA er involvert i:
Mål for 2018:
Å få en internettradio 24/7 på Lsk dialekt
Få til noe for barna
Få laget programmer med ekteskapsveiledning.
Takkeemne er at Jesusfilmen nå er dubbet til L-dialekt på rekordtid. Etter at filmen ble lagt ut
på LoveL sin side har 400000 sett den!

Andre viktige bønneemner for landet:
Et mål er videre å mobilisere 10 team inne i landet som kan gjøre oppfølging i 10
byer.
De har også et mål og ber om at de skal oppleve to helbredelser innen Ramadan når de
ber for syke.
Å få skrevet lovsanger på Ls dialekt av arabisk, og få spilt inn den første lovsangs
CDen i historien for deres egen kirke. Til nå har de fått spilt inn en sang, og på norsk
blir teksten noe sånt som dette:

Herre, vi vil se din kirke tale Guds Ord. Vi ber om beskyttelse i ditt navn, gi oss din
velsignelse og kraft. Dekk L`s kirke under dine vinger, vær et fyrtårn for kirken i L. La
DHÅ komme over din kirke i L, 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 L. De bærer L
til ditt kors. De ønsker å se folket vende seg til deg. Herre, vi løfter hender. Fri L fra
djevelen, vann med DHÅ, velsign L, besøk L.

Regjeringssituasjonen har vært forvirrende og kaotisk siden revolusjonen i 2011, der militser
har den virkelige makten i landet. Regjeringen har støtte fra FN, men har også nominell støtte
fra militser som har sine egne agendaer. Det er planer om å holde valg senere i år, så be om at
de riktige menneskene vil få innflytelse i landet, og at det kan bli mer åpenhet for evangeliet.
Be også om stabilitet i landet, og framgang og forbedringer i økonomien og i helsevesenet. Be
om at Guds vilje skal oppnås!
Dette var noen ord om landet, og vi får sammen løfte menneskene i L opp for Herren.
Må Gud velsigne dere alle!
Eva-Alice og Torolf <3

