
I bønn 
med 
Norea
Så skal min Gud, Han 
som er så rik på herlighet 
i Kristus Jesus, gi dere alt 
dere trenger” (Fil. 4,19).
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MAI 

Mandag: Be om beskyttelse for vår TV-partner 
i den arabiske verden. Over 90% av befolknin-
gen mange steder har tilgang til TV-sendinger, 
be om at de må finne frem til sendingene våre 
og få nytt håp. 

Tirsdag: Bønnegrupper i Øst-Afrika samler 
kvinner og menn på tvers av kirketilhørighet 
og sosial status. Be om at mennesker i 
Hanna-bønnegruppene må få oppleve at 
Gud hører bønner og gir trøst og håp. 

Onsdag: Somalia har i en årrekke vært blant 
verdens verste land for kristne. Særlig 
vanskelig er det for kristne konvertitter. 
Be for radiosendingene våre til landet, og 
korrespondansen med lyttere som ønsker å 
vite mer om kristen tro.  

Torsdag: Be Gud om at barn i Midtøsten og 
Nord-Afrika må bli kjent med Gud gjennom 
våre TV-sendinger, at de må oppleve trygghet, 
og at troen på Jesus vil slå rot i deres hjerter. 

Fredag: Norea startet radiosendinger inn mot 
Kina i 1969. Radiobølgene når over en milliard 
mennesker med evangeliet, og nye kommer 
til tro hver dag. Be for programlederne, og 
beskyttelse for radiolyttere. 

Lørdag: De fleste kristne i Sentral-Asia er 
første generasjons kristne. Be om at våre 
kristne radioprogram kan gi god opplæring 
om Jesus til den voksende kristne kirken i 
Turkmenistan og Usbekistan. 

Søndag: Takk Gud for Noreas frivillige. Be om 
at Gud må inspirere og styrke dem i vårt felles 
oppdrag med å formidle Guds ord til unådde – 
gjennom radio, TV og nett. 

JUNI 

Mandag: Be for flyktninger som ser på 
de kristne TV-programmene vår partner 
produserer. Be om at de må finne håp i 
Gud midt i svært krevende og tilsynelatende 
håpløs situasjon.

Tirsdag: Be om trøst for jenter i Øst-Afrika 
som utsettes for voldtekt og omskjæring. Be 
om at kristne radioprogram og bønnegrupper 
kan bidra til at slikt ikke forekommer, og gi 
håp i Jesus. 

Onsdag: Be for Noreas kvinnearbeid på den 
muslimske øya Zanzibar utenfor Tanzania. 
Be om at bønnegruppene og de kristne radio-
programmene må få prege øya og menneskene 
der. 

Torsdag: Be for mennesker i Peru som ikke 
kjenner Jesus som sin frelser. Be om at vi 
gjennom kristne radioprogram må få peke på 
hvem Han er.

Fredag: Be for våre radioprogram som når 
millioner av mennesker på radiostasjoner 
spredt utover øyriket Indonesia. Be om vekkelse 
i landet, og spesielt for kristne i viktige politiske 
posisjoner. 

Lørdag: Be for kvinner i Sentral-Asia som lytter 
til Noreas kristne radioprogrammer. Mange 
blir behandlet som annenrangs borgere av sine 
nærmeste. Vold er utbredt i mange hjem. Be 
om at programmene må vise dem at de er høyt 
elsket og verdsatt av Gud.

Søndag: Be om at Noreas radiokanaler på 
nett, Norea Hope og Norea Pluss, bidrar til å 
styrke troen til norske lyttere. Takk Gud for 
økte lyttertall. 

JULI 

Mandag: Be for nettsiden og appen twr360. 
Her finnes det tusenvis av radioprogrammer 
og ressurser på over 200 språk. Be for at 
besøkende må finne det de trenger, på sitt 
språk.

Tirsdag: Be for radioprogrammene Norea 
støtter i Eritrea. De taler til soldater, studenter, 
hjemmeværende mødre og mange andre typer 
mennesker. Be om at Guds ord må nå inn til 
hver og en av dem. 

Onsdag: Be for jenter verden over som blir 
tvangsgiftet bort i altfor ung alder, og for jenter 
og kvinner som utsettes for menneskehandel. 
Be om at Noreas kvinnearbeid Prosjekt Hanna 
må bidra til å endre holdninger.

Torsdag: Takk Gud for at over 600 millioner 
mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika kan få 
evangeliet rett inn i stua – gjennom TV. Be for 
mennesker i den arabiske verden som tar imot 
Jesus for første gang.

Fredag: Be om at flyktninger fra Nord-Korea må 
få hjelp til å komme seg i sikkerhet, og få høre 
om Jesus. Mange flyktninger blir kristne i Kina. 
Be om at våre programmer kan være til hjelp.

Lørdag: Be for Noreas møtevirksomhet i 
Norge, at det må bidra til engasjement rundt 
mediemisjon. Be for våre forkynnere som reiser 
rundt og forteller om arbeidet. 

Søndag: Be om at vi må kunne inspirere, opp-
muntre og hjelpe mennesker vi er i kontakt 
med her i Norge, om det er gjennom sosiale 
medier, forbønnstjenesten eller annet. Takk for 
at vi har fått redskaper slik at vi kan være der 
for andre. 

Kontakt oss gjerne! post@norea.no / tlf. 38 14 50 20
Gavekonto: 8220.02.90158
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APRIL 

Mandag: Noreas TV-sendinger på arabisk 
sendes via satellitt i Midtøsten, og nå til 
resten av verden direkte via Facebook. Be 
om at evangeliet må nå flere unådde arabere.  

Tirsdag: Be om at dramaserien Helbredende 
stemme i Etiopia må nå ut med kunnskap om 
fødselsskader og formidle Guds kjærlighet 
til jenter og kvinner som lider av dette. De 
blir ofte utstøtt fra samfunnet på grunn av 
lidelsene sine.

Onsdag: Be for Noreas radioarbeid blant det 
muslimske Mahou-folket i Elfenbenskysten. 
Be om at det eneste kristne programmet, 
Mahourøsten, kan bli en døråpner for Jesus.  

Torsdag: Be om beskyttelse for kristne i 
Iran som møtes i hemmelighet på grunn av 
regimets strenge kontroll. Ofte må de lov-
synge uten lyd. Be om at våre TV-program kan 
oppmuntre dem. 

Fredag: Takk Gud for lyttere i Kambodsja 
som lærer å be gjennom programmet Håpets 
kvinner, og bruker Hannas bønnekalender. 
Må Gud velsigne og oppmuntre dem i sin 
harde hverdag. 

Lørdag: Arbeidsløshet og vold i hjemmet er 
store utfordringer i Albania, ett av Europas 
fattigste land. Be at radioprogrammene og 
bønnefolderen kan gi fremtidshåp og livsmot. 
Gud kan snu sorg til glede. 

Søndag: Be for Noreas flyktning-app, at den 
må hjelpe våre nye landsmenn med å finne 
veien til Jesus. Be for de frivillige som følger 
opp og hjelper de som tar kontakt etter å ha 
lyttet til forkynnelsen i appen. 

MARS 

Mandag: Mer enn halve befolkningen i Tyrkia 
har nå muligheten til å høre om Jesus – via 
satellitt-TV. Programmene som sendes bidrar 
til å endre gamle fordommer mot kristen tro. 
Be for sikkerheten til vår partner i landet, Sat-7 
Tyrk, og at programmene er og peker på Jesus.

Tirsdag: Be for Noreas radio- og bønnearbeid 
i Øst-Afrika, som gir kvinner og menn 
oppmuntring og håp. En lytter forteller at 
selv om hun er muslim får hun trøst gjennom 
radioprogrammene våre. Be om at stadig flere 
blir ledet til Jesus.

Onsdag: Be for Eritrea, hvor forfølgelsen av 
kristne er ekstrem grunnet blant annet islamsk 
ekstremisme og et regime som vil utradere kris-
tentroen i landet. Be om at evangeliet må nå fram 
gjennom våre kristne radiosendinger til landet. 

Torsdag: Be Gud om at volden mot kristne i 
Midtøsten og Nord-Afrika må ta slutt. Be om at 
budskapet om Jesu kjærlighet som formidles av 
Noreas TV-partner må demme opp for hatet.

Fredag: Be for Noreas partner på Taiwan, som 
sender kristne radiosendinger til Kina. De gjør 
kristentro relevant for unge ved bruk av sosiale 
medier. Be om at unge må få hjelp til å se Jesus. 

Lørdag: Antall smarttelefonbrukere øker i 
Sentral-Asia. Be for vår samarbeidspartner, som 
vil utvikle en app for å dele evangeliet. Be om 
visdom i utviklingen, og penger til lansering.  

Søndag: Be for Troens menn, Noreas nystartede 
mannsarbeid. Gjennom en månedlig bønne-
kalender og podcaster vil vi utruste menn til å 
bli den mannen Gud har kalt dem til å være. 
Be om at arbeidet må bli gjort kjent.

FEBRUAR

Mandag: Be for Noreas TV-partner i Midtøsten 
og Nord-Afrika, og særlig for de i staben som 
har kontakt med seere via telefon, mail eller 
sosiale medier. Be om at Gud må gi dem 
veiledning og oppmuntring. 

Tirsdag: Radiolyttere i Etiopia forteller at de 
gjennom programmene våre blir oppmuntret 
til å tjene Gud i kjærlighet og visdom. Be om 
at kvinner og menn må stråle og vise Jesu 
kjærlighet i praksis.

Onsdag: La oss huske på våre trossøsken i 
Nord-Korea. For mange er radiosendingene våre 
eneste mulighet til å høre Guds ord. Be om at 
sendingene kan gi trøst og oppmuntring i troen. 

Torsdag: Programmet My School gir grunn-
leggende skolegang til mange av de 13 millioner 
barn i Midtøsten som er på flukt fra krig og 
terror. På samme kanal blir også barna kjent 
med Jesus. Takk for denne muligheten, og be 
om at sendingene kan gi trøst og håp. 

Fredag: Be for radiolyttere i Somalia som tar 
kontakt via Facebook og ønsker å lære mer om 
Jesus. De vil gjerne få tilsendt Bibler fra vår 
lokale partner. Be om at dette lar seg gjøre i et 
land hvor det er svært vanskelig å være kristen. 

Lørdag: Be for kvinner og menn i Albania som 
har det vanskelig i hjemmet på grunn av vold, 
arbeidsløshet og alkoholisme. Be om at radio-
programmene Hannas bønnekalender og 
Håpets kvinner kan forandre hjerter og sinn, 
og gi oppmuntring og håp for lytterne.

Søndag: Be for Noreas TV-program, som 
vi ønsker skal løfte frem kristne verdier og 
oppmuntre troende her i Norge. Be om at 
mange må la seg engasjere av mediemisjon. 

Norea er en spesialenhet for vanskelige 
misjonsoppdrag. Gjennom radio, TV og 
nett formidler vi evangeliet til de minst 
nådde. Og vi tror arbeidet blir båret 
fram av bønn. 

Hverdagen til våre lyttere, seere og støtte-
spillere er preget av ulike utfordringer, 
avhengig av hvor i verden man befinner 
seg. Noen er fattige, andre ensomme. 
Noens liv er preget av sykdom. Andre  
lever i frykt i et voldelig hjem, eller blir 
utsatt for menneskehandel. De trenger  
din forbønn! Også våre internasjonale 
samarbeidspartnere er avhengig av 
dine bønner for å kunne nå inn med 
evangeliet, i land som er stengt for 
tradisjonell misjon, og til mennesker 
som lider.

I denne folderen finner du ett bønneemne 
for hver ukedag fra februar til juli. Folderen 
kan du også bruke som bokmerke i din 
bibel. Gud ønsker at vi skal be til Ham på 
alle dager. 

En kvinne i Albania skriver:

“Jeg blir så velsignet av radio-
programmet Hannas bønnekalender, 
som dere sender. Vi blir oppmuntret 
av å be med program-
lederen. I landsbyen 
min lider mange 
kvinner på grunn 
av vold i hjemmet. 
Bønnene deres er 
så viktige – takk 
for at dere er med 
og ber!” 


