Kjære bønnevenner som vi står sammen med!
Litt informasjon om landet vi ber for i juni, Tun***a:
Landet er en arabisk republikk med vel 11 millioner mennesker som fikk sin uavhengighet fra
Frankrike i 1956. Grenser mot Middelhavet i nord og øst, Algerie i vest og Libya i syd-øst.
Landet er kjent som et fremskrittsvennlig sunni-muslimsk samfunn, med 98 % arabere, 1 %
berbere og 1 % europeere. Det finnes også igjen en liten kontingent jøder, ca 1500 igjen av
det som en gang var over 100.000.
Landets hovedreligion er islam er hovedreligion, 99 % av befolkningen. En ibadittisk
minoritet holder til i Djerba. Foruten mindre protestantiske grupper, finnes det også ca. 20 000
katolikker i landet.
Mindre enn 24 % av befolkningen var i 2009 under 15 år (andelen har sunket fra 44% i 1975),
og beregnet levealder er vel 76 år for kvinner og 72 år for menn. I 2009 levde 66 % av
befolkningen i byer, mot 40 % i 1976. Den raske urbaniseringen har medført arbeidsløshet og
sosiale problemer. Største byer er hovedstaden Tunis og Sfax.
Vi har nettopp vært samlet i Sverige der vi møtte en del medarbeidere fra NA, og også
kontakter fra månedens land:
M**a fra landet innledet med: Kirkefader Tertillianus som levde 160-230 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.
A***ef: Tun**a 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 som er
hennes leder.

Drømmer for landet og arbeidet:
- Å se kirken ha omsorg for samfunnet, og vise Jesu kjærlighet til våre kusiner (musl***r).

- Å arbeide med sosiale tiltak, spesielt i forhold til å ta vare på og beskytte kvinner i krise,
både kvinner som har blitt misbrukt, og kvinner som har det vanskelig fordi de har skiftet tro.
– Drømmer om å ha konferanser.
– Mer enhet i menighetene.

Takkeemner:
-Hennes helse som er blitt bedre, og hennes famille som støtter henne.

Utfordringer:
Personlig: For vår kontakt er det et stort spørsmål om hun skal være mer involvert i menighet,
eller om hun skal tilbake i arbeid.
Kirken: Noen vil bare ha husgrupper på grunn av frykt. Be om at de skal kunne samles som en
menighet uten frykt. De nå en ganske stor menighet, på det meste har det vært 350 samlet,
men mer vanlig er det at de samles rundt 120. For 20 år siden var det 10 kristne man kjente til
i landet, så det er et stort takkeemne at arbeidet vokser.
Be om at etableringen av et bibelselskap i landet kan fullføres, slik at bibelen kan gjøres lovlig
tilgjengelig.
Be for en mann fra Tun***s som bor i Sverige og regelmessig
reiser til landet for å hjelpe arbeidet der. Han reiser også rundt i
Sverige og holder kurs om innholdet i våre kusiners tro, og hvordan
vi kan møte kusinene. Han selger noen fat laget av en lokal kristen,
da disse er med på å livberge han og hans famille. Mannen mistet
jobben på grunn av sin tro. Fatet har påskriften «Be for Tin***en».
Det er 15 cm i diameter med oppheng bak. Selges for 50 kroner, og
om du eller din menighet vil støtet denne kristne, så kan vi formidle
kontakt slik at dere kan få kjøpt disse fatene.
Vår landskontakt kom også med en oppmuntring etter vi møtte henne i Tyrkia for vel et år
siden. Før dette hadde hun tanker om framtiden sin, at hun tjente bra i jobben, og ville satse på
den. Siden hun er enslig, så tenkte hun tanken at hun kunne gifte seg med en kusine, det
kunne ikke være så farlig. Men etter forbønn, der en av oss hadde ord til henne fra vår
Himmelske Far, så snudde livet hennes 180 grader. I dag er hun uten arbeid, og fortsatt uten

mann, men stoler fullt på Gud, og ønsker å arbeide for Ham uansett hva som skjer. Det var så
sterkt å høre! Så be spesielt for henne om Guds ledelse framover.
Hun hadde også fått en utfordring fra sin svigerinne. Vår kontakt kommer fra en mus***sk
familie, som har gitt henne en vanskelig tid etter at hun kom til tro, men mor, far og yngste
bror støtter henne. Hennes svigerinne som er gift med hennes eldre bror kom med denne
utfordringen: Vår kontakt sine foreldre hadde vært på pilegrimsreise, og bedt for den eldre
boren og svigerinnen, at Gud skulle utfri dem fra deres miserable liv, men ingenting hadde
skjedd. Så nå når vår kontakt skulle på sin «pilegrimsreise» til Sverige, så måtte hun be til sin
Gud at Han skulle gripe inn. Vi tror på bønn, og vær med å be for denne familien, at Gud får
vist sin kjærlighet mot dem på en måte bare Han kan, og slik at de kan kjenne den levende
Gud!

Varme hilsner fra Eva og Torolf

