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S urita het Hindoegode 
aanbid, gebed van ‘n 
Boeddhistepriester aangevra 

en selfs toordokters besoek, maar niks 
kon haar siekte of haar 4-jarige seun se 
geheimsinnige maagprobleme, verlig 
nie. Nadat ‘n man die Evangelie met 
haar gedeel het en vir hulle gebid het, 
het hulle uiteindelik begin herstel.

Surita was oortuig dat Jesus hulle 
genees het en sy en haar seun het 
begin om ‘n Christenkerk in hulle stad, 
suid van Kathmandu, Nepal, by te 
woon. Twee maande later het sy haar 
50-50 vermenging van Hindoeïsme en 
Boeddhisme laat vaar, haar vertroue 
in Jesus Christus geplaas en haar laat 
doop. “Ek het besef dat genesing nie 
dié belangrike ding is nie,” het sy gesê. 
“Die eerste ding wat ek nodig het is 
vergifnis van my sonde.”

Surita se Boeddhistiese man, Kamal, 

het nie beswaar daarteen gehad dat 
sy vrou en seun sedert hulle genesing 
’n kerk bygewoon het nie. Hy het 
egter nie aanvanklik saam met hulle 
kerk toe gegaan nie omdat hy gereeld 
besig was by die werk as ‘n sement-
trokdrywer. Nadat hy hulle volle 
genesing aanskou het, het hy egter 
besluit om by hulle aan te sluit vir 
aanbidding .... ten minste vir ‘n tydjie.

Kamal se pa, Bikash, was ‘n fisies 
groot Boeddhistiese kêrel met ‘n 
lang geskiedenis van teistering 
teenoor Christene in ‘n poging om die 
verspreiding van Christendom in die 
gebied te stuit. Toe hy hoor dat Kamal 
en sy familie kerk bywoon, het hy 
hulle gedreig. Surita en Kamal het by 
Kamal se ouers gewoon, dus het Bikash 
se dreigemente baie druk op hulle 
geplaas.

Kamal het dadelik opgehou om 

saam met sy vrou en seun kerk toe te 
gaan en Surita, wat steeds gegaan het, 
het vinnig Kamal het dadelik opgehou 
om saam met sy vrou en seun kerk toe 
te gaan en Surita, wat steeds gegaan 
het, het vinnig die teiken van haar 
skoonfamilie geword. Haar skoonma 
het haar verbaal aangeval, alhoewel sy 
self eens haar geloof in Jesus geplaas 
het. Sy het egter die kerk verlaat na 
sy nie deur gebed genees is nie, dus 
het sy vir Surita vertel dat daar geen 
waarheid in die kerk is nie en dat sy na 
Boeddhisme moet terugkeer.

Maande van verbale aanvalle het 
gevolglik tot fisiese aanvalle ook gelei. 
Op ‘n dag het Bikash in sy dronkenskap 
in Surita se kamer ingestorm en haar 
besittings begin rondgooi tot hy haar 
Bybel ontdek het. Hy het Surita toe 
aan die hare gegryp en haar teen haar 
agterkop met die Bybel begin slaan. Hy 

Lewe saam met die  Vyand 
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het haar vir 10 minute so hard geslaan 
dat die Bybel heeltemal uitmekaar 
geval het.

“Op daardie oomblik het ek die 
pyn onthou wat Christus aan die kruis 
verduur het,” het Surita gesê. “Ek het 
gedink dat Christus vir my gely het en 
Sy lewe vir my gegee het en dat dit ‘n 
eer vir my is om vir Hom te ly. Selfs al 
sou ek hier doodgaan, maak dit nie 
saak nie, want die ewige lewe is vir my 
verseker. Ek het geëer gevoel om vir 
Christus te ly.”

Nadat Bikash haar kamer verlaat 
het, het Surita kalm geword en vir 
haar skoonpa begin bid. Maar toe 
hy terugkeer na haar kamer, het hy 
vir haar gesê dat sy uit die huis moet 
trek. Surita het hom omgepraat om 
‘n paar dae te wag tot Kamal terug is 
en haarself belowe dat indien Kamal 
saam met sy pa sou staan, sy haar man 
sou verlaat en by haar ouers sou gaan 
woon.

“Ek is gereed om my man te verlaat, 
maar nie Christus nie,” het Surita vir 
Bikash gesê.

Surita se pastor, Shalva, het sy eie 
lyding onder die teistering van Surita 
se skoonpa die afgelope paar jaar 
verduur. Toe hy hoor dat Bikash vir 

Surita geslaan het, het hy haar na die 
kerk genooi waar hy vir haar gebid het 
en haar met Skrifgedeeltes bemoedig 
het. Hy het ook vir Surita ‘n nuwe Bybel 
gegee om die stukkende een wat sy 
vasgehou het, te vervang en vir haar 
verduidelik dat ons vervolging kan 
verwag, net soos Jesus en Sy dissipels 
vervolg is.

Teen die einde van hulle gesprek 
het die pastor ‘n verandering in Surita 
opgemerk. “Sy wil die mense wat in 
dieselfde situasie as sy is, bemoedig,” 
het hy gesê. “Sy wil ander deur haar 
getuienis bemoedig.”

Kamal het vier dae na die slanery 
rondom middernag teruggekeer. Toe 
sy ouers vir hom vertel dat hy en Surita 
moet weggaan omdat sy Christenskap 
aangeneem het, het Kamal sonder 
skroom vir hulle gesê dat sy vrou 
Christus kan volg indien sy wil. Hy het 
vir hulle gesê dat hy en sy familie die 
volgende oggend sou vertrek.

Kamal se besliste stand teen sy ouers 
is raar onder Boeddhiste in Nepal en hy 
was deeglik bewus dat sy optrede hom 
sy erfporsie sou kos. Soos verwag, is sy 
deel van die erfporsie gou daarna aan 
sy jonger broer belowe.

“Ek dank God opreg vir my man,” 

het Surita gesê. “Selfs al was hy nie ‘n 
Gelowige nie, was dit sy keuse om my 
by te staan.”

 
‘n Ewig-Teenwoordige Probleem
Pastor Shalva het die paartjie gehelp 
om ‘n kamer te vind in ‘n nabye stad, 
wat Bikash verder kwaad gemaak 
het. Hy het  rusie gemaak met die 
pastor toe hy die kerk twee dekades 
gelede in die dorp gestig het en ‘n 
Boeddhistiese familie na Christus 
gelei het. ‘n Maand nadat pastor 
Shalva sy eerste kerk geplant het, 
moes hy ‘n interdik teen Bikash kry 
weens sy voortdurende teistering van 
kerklidmate en van homself. Maar ten 
spyte van spanning tussen die kerk en 
Boeddhiste soos Bikash, groei die kerk 
steeds voortdurend. 

“As ons rustig is saam met ons 
Gelowiges in die kerk en ons net 
aanbid het, kom vervolging nooit nie,” 
het pastor Shalva gesê. “Wanneer 
ons evangeliseer, dissipels maak en 
‘n kerk word geplant en groei, dan is 
vervolging deel daarvan.”

Die pastor hoor ongeveer een keer 
per week berigte van vervolging. 
Hy en ouderlinge besoek getrou die 
vervolgdes, bespreek met mekaar elke 
saak en bid oor die volgende stappe. 
“Die saak wat ons nie kan oplos nie, 
soos in Surita se geval, deel ek met 
my gebedsirkel van vriende en ons 
vergader en besluit hoe ons hulle kan 
red of help,” het pastor Shalva gesê.

Op ‘n dag, in Desember 2019, het 
Bikash ‘n dorpsvergadering byeen 
geroep om die groeiende getal 
mense wat Boeddhisme verlaat 
vir Christenskap, te bespreek. Die 
vergadering het ‘n skare van meer 
as 100 mense getrek, insluitende al 
die dorpsowerhede, pastor Shalva 
en ander kerkleiers. Tydens die 
vergadering het Bikash brutaal geëis 
dat die pastor en ander kerkleiers 
gevange geneem word.

“Bikash wou ‘n saak teen my 
maak deur die anti-bekeringswet te 
gebruik,” het pastor Shalva gesê.

Nepal se regering het in 2017 ‘n 

“As ons rustig is met ons Gelowiges in die kerk en ons net aanbid het, kom vervolging 
nooit nie,” het pastor Shalva gesê. “Wanneer ons evangeliseer ... en een kerk word 
geplant en groei, dan is vervolging deel daarvan.”

Surita is verbaal en fisies deur haar skoonpa mishandel omdat sy ‘n klein kerk 
bygewoon het nadat sy Jesus begin volg het.
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Links Bo: Surita en haar man is gedwing om vir ‘n rukkie na hierdie stad te trek om weg 
te kom van haar beledigende skoonpa. Regs Bo: Hulle pastor is vir 20 jaar geteister, 
maar die dreigemente pla hom nie meer nie. Onder: Gemeenskappe in Nepal se 
landelike dorpe plaas druk op Christene wat nie gehoor gee aan sosiale norme nie.

wet bekragtig wat die bekering na 
‘n ander geloof kriminaliseer. In 2018 
het die Eerste Minister en ander 
regeringsamptenare openlik verklaar 
dat enigiemand wat sy of haar geloof 
verander, uit die land gewerp sal 
word.

Toe ‘n dorpsleier by die vergadering 
bekend maak dat Surita nie gedwing 
was om ‘n Christen te word nie, maar 
uit haar eie die besluit geneem het, 
was Bikash woedend. Hy het pastor 
Shalva bestorm, hom aan die hand 
gegryp en hom weggesleep om hom 
te uit te skel en te dreig.

“Sy dreigemente het vir my normaal 
begin raak,” het pastor Shalva gesê en 
geglimlag. “Hy het my vir die laaste 
20 jaar gedreig, so dit pla my nie meer 
nie.”

Nadat hulle vir ses maande in 
hulle nuwe blyplek gewoon het, het 

Kamal en Surita teensinnig na hulle 
skoonouers se dorp teruggekeer. 
Kamal het besluit dat dit die beste vir 
hulle sou wees om ‘n klein struktuur 
op te rig op grond wat hy naby sy 
ouers besit het.

Alhoewel Surita nie enigsins naby 
Bikash wou wees nie, het sy Kamal se 
besluit gerespekteer om terug te trek 
na die dorp. Steeds was dit nie maklik 
nie, veral nie wanneer Kamal weggaan 
nie.

Die grond waar die paartjie hulle 
tydelike huis van planke en sink 
opgerig het, is naby die voorgestelde 
bouterrein van ‘n nuwe internasionale 
lughawe. Surita is gerus dat die 
regering aan hulle nuwe grond sal 
voorsien waar hulle hopelik ‘n beter 
huis, verder weg van haar skoonouers, 
kan bou.

Tot dan staan Surita en Kamal se 

bure, van wie meeste Boeddhiste is, 
gereed om te help indien Bikash poog 
om hulle te teister. Die bure weet 
hulle moet vinnig kom wanneer hulle 
‘n gehamer aan die sinkgedeelte van 
die huis hoor.

Surita het gesê sy is bang vir nog 
‘n aanval. Bikash het in twee gevalle 
probeer om haar te slaan terwyl hy 
dronk was. “My skoonpa is nou meer 
boosaardig,” het sy gesê. “Hy het die 
laaste paar maande dronk geword 
en na die persoon gegaan wat die 
Evangelie aan my verkondig het en 
hom aan die nek gegryp en vir hom 
gesê: ‘Jy is die een wat die Evangelie 
aan my dogter verkondig en na 
Christus gelei het. Ek gaan jou hier 
doodmaak.’”

‘n Geskiednis van Swaarkry 
Toe pastor Shalva sy kerk begin het, 
was Bikash nie sy enigste bedreiging 
nie. Maoïstiese oproeriges wat toe in 
‘n burgeroorlog met regeringsmagte 
verwikkel was, was sterk gekant 
teen die effek wat Christenskap op 
sommige jong Nepalese gehad het. 
Vir baie was die enigste twee keuses 
om die land te verlaat of om wapens 
op te neem en teen die Maoïste te 
veg. Maar die pastor het ‘n derde 
opsie voorgestel: “Ek het jongmense 
aangemoedig om kerk toe te kom en 
‘n Bybel te dra, nie ‘n wapen nie,” het 
die pastor gesê.

“Jeugdiges was in die kerk,” het hy 
verduidelik. “Dit was ‘n probleem vir 
die Maoïste, want as al die jongmense 
die kerk bywoon sou hulle nie in 
die oorlog betrokke raak nie. Die 
Maoïsteleier het vir my kom sê: ‘Hou 
op om ‘n kerk hier te bedryf.’”

Die Maoïstiese oproerigheid, wat 
meer as 17,000 dood gelaat het en 
honderde duisende mense ontwortel 
het, het gelei tot die ontbinding 
van die monargie en stigting van 
‘n nuwe grondwet. Die Nepalese 
Kommunistiese Party beklee amper 
twee-derdes meerderheid in die 
Parlement en domineer parlementêre 
sittings in ses van Nepal se sewe 
provinsies.

“Die tyd gedurende die 
burgeroorlog was spitstyd vir die 
Maoïste,” het pastor Shalva gesê. “Ek 
was menigte kere aangeval en hulle 
het menigte kere probeer om die 
Christendom hier te stuit. Hulle kon 
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nie daarin slaag nie en nou is daar 70 
families in my kerk.”

Toe pastor Shalva in 2009 ‘n tweede 
kerk in ‘n ander dorp geplant het, het 
Maoïsteleiers met Boeddhistepriesters 
vergader om die pastor se evangeliese 
werk en die gevolglike groei van 
Christendom in die gebied, te 
bespreek. “Hulle het ‘n vergadering 
belê om my dood te maak op pad na 
die nuwe kerk as ek deur die woud 
loop,” het Shalva gesê.

‘n Vrou wat pastor Shalva se kerk 
bywoon het gehoor hoe haar seun, 
‘n Maoïste oproerige, die moordplan 
tydens ‘n Maoïstiese vergadering 
in haar huis bespreek. Sy het toe 
die pastor oor die sameswering 
gewaarsku en hom ook meegedeel 
dat Bikash een van die teenwoordige 
lede by die vergadering was.

Nadat pastor Shalva daaroor gebid 
het, het hy besluit om sy besoeke aan 
die nuwe kerk voort te sit. Alhoewel 
hy vertwyfeling gehad het, was sy 
vertroue in God om hom te beskerm 

terwyl hy vir Hom werk. “Natuurlik 
is die Here ons beskerming, maar ek 
het nie baie beskermd gevoel toe ek 
op pad na die kerk was nie, omdat 
ek deur die woud moes stap,” het hy 
gesê.

Pastor Shalva het sy werk voortgesit, 
maar hy het toenemende druk van 
sommiges in die gemeenskappe waar 
nuwe kerke geplant is, trotseer. Hy 
het gesê dat baie dorpenaars elke 
beweging van hom dophou;  hulle 
wag vir enigiets wat hulle teen hom 
kan gebruik as bewyse van gedwonge 
bekering.

Alhoewel hy nie onlangs streng 
vervolging trotseer het nie, het pastor 
Shalva gesê dat Bikash steeds jong 
Gelowiges aanmoedig om die kerk 
met klippe te gooi. “’n Paar teëls 
is gebreek,” het die pastor met ‘n 
glimlag gesê.

Bid vir Verandering
Pastor Shalva het onlangs besoek 
afgelê by Bikash wat sukkel met ‘n 

velallergie wat moontlik verband 
hou met sy alkoholisme. “Hy het oral 
gejeuk en het baie wonde gehad,” het 
die pastor gesê. “Ek het vir hom gesê: 
‘Buig voor Jesus Christus en vra om 
vergifnis en dan sal jy genees word.’”

Bikash het egter geweier en net 
gesê: “Ek luister nie na jou nie.”

Surita vra vir gebed vir haar 
skoonpa, sy wil hê hy moet Jesus 
leer ken soos wat sy het. Sy het hom 
onlangs aangemoedig om op te hou 
drink, die Evangelie met hom gedeel 
en hom kerk toe genooi. Sy sê sy 
hoop hy sal een of ander tyd haar 
uitnodiging aanvaar.

“Ek wil hom eendag sien kniel voor 
Christus en bid,” het Surita gesê. “As 
hy kniel en om vergifnis vra, sal hy 
vergewe word ... en die ewige lewe 
ontvang. Dit is my eerlike gebed vir 
hom.”

Surita en haar seun het genesing ervaar nadat Christene vir hulle gebid het. Sy het ons gevra om saam met haar te bid dat haar skoonpa 
Jesus sal leer ken soos sy het.
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NOVEMBER 2020                             Ek het gebid
22 INDIË Bid dat diegene in Mumbai wat Bybels ontvang, Christus sal aanneem. 
23 NOORD-KOREA  Bid vir ‘n gevange Christenwerker wat teregstelling in Noord-Korea trotseer.
24 INDONESIË Bid dat sendingopleidingskole getroue sendelinge sal oplewer.
25 ISRAEL  Bid vir uitreikgeleenthede regoor die land sal plaasvind. 
26 JORDANIË  Bid dat kerke hulle fokus sal hernu om jong leiers op te lei.
27 KATAR  Bid dat Katarese van Jesus sal hoor.
28 TUNISIË  Bid dat die meer as 1 miljoen Libiërs wat na Tunisië geïmmigreer het die Evangelie sal hoor. 
29 BHOETAN  Bid dat pastors voortdurend in hulle kennis van God se Woord sal groei.
30 JEMEN  Bid dat diegene wat Christus aanneem, ondanks teenkanting, getrou sal bly. 

DESEMBER 2020                    Ek het gebid
1 COLOMBIË Bid dat Kersfees-Omgeepakke tot seën sal wees vir die kinders wat dit ontvang.
2 MALEDIVE  Bid dat meer sendelinge in die Maledive sal bedien.
3 JORDANIË  Bid dat Moslems wat drome en visioene van Christus het, Hom sal leer ken.
4 LIBANON  Bid vir die suksesvolle verspreiding van Aksiepakke en Uitreikpakke.
5 ALGERIË  Bid dat Algeriese kerkleiers verenig sal bly.
6 SOEDAN  Bid dat God deur oudio-Bybels sal werk wat aan diegene gegee word wat nie in staat is om Sy Woord te lees nie.
7 TURKMENISTAN  Bid vir President Gurbanguly Berdimuhamedow.
8 KIRGISIË  Bid dat Christenleiers teen die versoekings van wydverspreide korrupsie sal veg.
9 SOMALIË  Bid vir Somaliese Gelowiges wat in die land bly om die liefde van Christus te deel.
10 COLOMBIË  Bid dat Bybelverspreiders in gevaarlike plekke, verborge sal bly. 
11 OMAN Bid vir meer sigbare vrug van evangeliese werk.
12 MIANMAR  Bid vir die geloof en gesondheid van ongeveer 100 Wa Christene wat in 2018-2019 gevange geneem is.
13 TUNISIË Bid vir ‘n ondergrondse kweekskool in Tunisië.
14 ALGERIË Bid dat Christene in Algerië meer toegewyd aan die Groot Opdrag sal word.
15 BAHREIN  Bid dat diegene wat betrokke is by die verkondiging van die Evangelie, baie geleenthede sal kry.
16 BANGLADESJ  Bid vir Ashok wie se huis weens sy geloof vernietig is.
17 TADJIKISTAN  Bid vir Christene wat veral in dorpe, vervolging trotseer omdat hulle hul geloof deel.
18 MALEDIVE  Bid dat die regering nie Christelike uitreikpogings sal opmerk nie.
19 SOMALIË  Bid dat die Here die harte van regeringsleiers teenoor Christene, sal versag.
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“Want Ek het gekom om tweedrag te 

verwek tussen ‘n man en sy vader, en 

tussen ‘n dogter en haar moeder, en 

‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 

36. En ‘n mens se huisgenote sal sy 

vyande wees.”

 —Die woorde van Christus in Mattéüs 10:35,36
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