
I bønn
m

ed
N

orea

M
ED

IEM
ISJO

N

O
g dette er vår frim

odige tillit til 
ham

: at han hører oss når vi ber 
om

 noe som
 er etter hans vilje. 

(Joh. 1. 5. 14-15). 

VÅREN
 2019

M
AI

M
andag: Be om

 beskyttelse for N
oreas 

partner i Eritrea. Kristne blir utsatt for m
ye 

forfølgelse. Be om
 styrke og krefter til de 

ansatte, så de holder m
otet oppe. 

Tirsdag: Be om
 at N

oreas radiosendinger til 
N

ord-Korea kan nå de kristne i landet, og vise 
nye veien til Jesus. M

isjonæ
rer slipper ikke inn, 

m
en takk for at radiobølgene ikke lar seg stoppe. 

O
nsdag: Be om

 at N
oreas nettbaserte 

kurs i Israel styrker troen for sæ
rlig unge 

m
essianske jøder. Be om

 at kurset m
å føre 

flere til Jesus, og utruste dem
 til å forsvare sin 

tro selv om
 de opplever press fra fam

ilien og 
sam

funnet rundt.

Torsdag: Be for isolerte kristne over hele 
verden som

 ikke kan gå i noen m
enighet. 

Be om
 at de m

å få trøst, oppm
untring og et 

åndelig fellesskap gjennom
 våre kristne radio-

og TV-sendinger. 

Fredag: Be for den kristne barnekanalen SAT-7 
KID

S i M
idtøsten. Takk for at satelittsendt TV 

ikke kan sensureres. Vi kan form
idle G

uds 
kjæ

rlighet og håp til barn i et om
råde av 

verden som
 er preget av krig og terror. 

Lørdag: Be for staben i N
orea, om

 visdom
 

og arbeidsglede. Be om
 en stabil økonom

i, 
og at vi på best m

ulig m
åte forvalter det som

 
kom

m
er inn av gaver, slik at stadig flere kan 

bli kjent m
ed Jesus. 

Søndag: Be for H
åpets Kvinner, N

oreas 
podcastserie for norske kvinner. Be om

 at 
vi gjennom

 æ
rlige historier kan oppm

untre 
og styrke m

ennesker her hjem
m

e i troen 
(Podcastene er tilgjengelig på norea.no og 
iTunes). 

JU
N

I

M
andag: Takk G

ud for at H
åpets Kvinner bidrar 

til å hjelpe fattige, ensom
m

e eller syke kvinner 
i Ø

st-A
frika. Takk for at de kan få oppleve Jesu 

kjæ
rlighet gjennom

 kristne radioprogram
m

er 
og ved praktisk om

sorg i bønnegruppene.

Tirsdag: Be for m
annsarbeidet Troens M

enn 
i Japan, og sæ

rlig for lederen, Tsubuku. H
an 

har en krevende oppgave foran seg m
ed å få 

japanske m
enn m

ed i m
annsgrupper og gjøre 

dem
 kjent m

ed Jesus.  

O
nsdag: Be for vårt m

edieprosjekt i Israel. 
Sam

m
en m

ed Casparisenteret hjelper vi 
m

essianske jøder m
ed form

idling av 
evangeliet. 

Torsdag: Be for m
illioner av unge som

 
vokser opp i M

idtøsten og N
ord-A

frika uten 
frem

tidshåp, pga. krig og politisk uro. Be om
 

at de kristne TV-sendingene vi støtter m
å 

kunne gi dem
 svarene, roen og håpet de 

trenger for fram
tida.  

Fredag: Takk G
ud for de m

ange og varierte 
program

m
ene som

 vår TV-partner SAT-7 sender 
i M

idtøsten og N
ord-A

frika. Program
m

ene 
bidrar blant annet til å bedre fam

ilierelasjoner 
og skape dialog om

 vanskelige tem
aer, og 

styrker kristne i troen. 

Lørdag: Takk G
ud for alle i N

orge som
 er m

ed 
og ber for Troens m

enn og H
åpets Kvinner. 

Be om
 at flere m

å m
otta de m

ånedlige 
bønnekalenderne, og bli m

ed i bønne-
kam

pen. 

Søndag: Be for N
orea på sosiale m

edier, at 
vi m

å kunne bruke denne plattform
en riktig 

til å nå ut til enda flere m
ennesker, engasjere 

m
ennesker og oppm

untre dem
 i troen. 

JU
LI

M
andag: Takk for vårt nye radioprosjekt som

 
retter seg m

ot som
aliske barn i Ø

st-A
frika. 

Be om
 at radiodram

a kan vise de unge hvem
 

Jesus er, og at de er elsket som
 de er. 

Tirsdag: Be om
 beskyttelse for kristne i 

N
ord-Korea,. D

e m
å holde sin tro skjult for 

m
yndighetene og risikerer harde straffer 

om
 de avsløres. Be om

 at flere m
å finne 

radioprogram
m

ene våre på kortbølgen. 

O
nsdag: Kvinner i A

lbania får ofte høre at 
de er m

indre verdt enn m
enn. Be om

 at 
radioprogram

m
ene våre bidrar til å styrke 

jenter og kvinner i troen, og sam
tidig styrker 

selvbildet deres. 

Torsdag: Be for radioprogram
m

et H
åpets Kvinner 

i M
idtøsten. Program

m
ene lyttes til i hem

m
elighet, 

i land som
 Saudi-Arabia og Yem

en. Be for ekteparet 
«Joseph» og «Joud» som

 sam
m

en bruker all sin 
tid og ressurser på å nå unådde m

ed evangeliet 
gjennom

 radio.

Fredag: Takk G
ud for at vi kan væ

re m
ed og 

oppm
untre m

ennesker som
 har opplevd krig. 

Takk for at satellitt-TV er så tilgjengelig i M
idtøsten, 

og for strøm
m

en av tilbakem
eldinger som

 vinter 
om

 at G
uds O

rd ikke vender tom
t tilbake.  

Lørdag: Be for M
arie, som

 er N
oreas 

ungdom
sarbeider. H

un reiser m
ye rundt på ulike 

arrangem
enter for å engasjere unge til m

isjon – 
væ

r m
ed og be for hennes tjeneste!

Søndag: Takk G
ud for m

uligheten til å ha en 
forbønnstelefon i N

orea. D
et er m

ange som
 

ringer oss for å få forbønn hver fredag, og vi er 
glad for å kunne stå sam

m
en m

ed dem
 i bønn! 

Be for de frivillige forbønnsvaktene som
 hjelper 

oss m
ed dette. 



FEBRU
AR

M
andag: Be for N

oreas arbeid m
ed å nå 

som
alifolket m

ed evangeliet gjennom
 radio, 

TV og sosiale m
edier. Be for kristne i og 

utenfor Som
alia. 

Tirsdag: Be for SO
TA

, vårt nettbaserte 
undervisningsopplegg i teologi for kinesiske 
pastorer og kirkeledere i Kina. Be om

 at 
undervisningen de får kan væ

re m
ed og 

styrke m
enigheter blant de nesten 500 

unådde m
inoritetene i landet. 

O
nsdag: Be for de kristne radiosendingene 

som
 N

orea støtter i Sentral-Asia. Takk for 
m

uligheten til å form
idle G

uds ord der få 
andre når inn. 

Torsdag: Be for barn og unge, som
 vokser 

opp m
ed krig, politisk kaos og håpløshet i 

M
idtøsten. Be om

 at TV-program
m

ene fra 
N

oreas TV-partner SAT-7 kan veilede dem
 til 

å ta kloke valg for frem
tiden. 

Fredag: Be for radioprogram
m

et H
åpets 

Kvinner som
 sendes i M

idtøsten. Be om
 at 

program
m

et kan bidra til at flere m
uslim

ske 
kvinner blir kjent m

ed Jesus og ser hvor 
verdifulle de er for H

am
. 

Lørdag: Be for N
oreas m

øtevirksom
het i 

N
orge, at den m

å føre til at stadig flere får 
øynene opp for de m

inst nådde i verden. Be 
sæ

rlig for Roald Arnesen som
 fra 1. februar vil 

reise rundt og holde N
oream

øter på fulltid. 

Søndag: Be om
 visdom

 og innsikt i G
uds 

O
rd for N

oreapastorene Svein A
nton 

H
ansen og A

sbjørn Kvalbein. Be om
 at deres 

forkynnelse på radio og Internett kan utruste 
kristne her i N

orge.  

M
ARS

M
andag: Be om

 at en av de m
inst nådde 

folkegruppene i Vest-A
frika, m

ahoufolket, m
å 

bli kjent m
ed Jesus gjennom

 radioprogram
m

et 
M

ahourøsten. 

Tirsdag: Be for vårt nye prosjekt i Indonesia, 
blant en av de m

inst nådde folkegruppene 
i Indonesia. Be om

 visdom
 m

ed å finne rett 
person til å lede prosjektet.  

O
nsdag: Be om

 at H
åpets Kvinner i Sentral-A

sia 
kan styrke de kristne gjennom

 radio og forbønn. 
Be for unge kvinner som

 blir forfulgt av fam
ilien 

for sin tro, og for de som
 tvangsgiftes bort til 

m
uslim

ske m
enn. 

Torsdag: Be for de kristne TV-sendingene 
N

orea støtter i Tyrkia, et land m
ed under 1%

 
evangeliske kristne.  Be om

 at program
m

ene kan 
bidra til å fjerne fordom

m
er om

 kristen tro, og 
lede flere til Jesus. 

Fredag: Be for de kristne i Iran, som
 blir 

overvåket og forfulgt av m
yndighetene. Be om

 at 
de kristne TV-program

m
ene kan gi trøst og hjelp 

i en presset situasjon. 

Lørdag: Be for N
oreas konsertvirksom

het i 2019. 
Be om

 at vi gjennom
 m

usikk og form
idling kan 

skape engasjem
ent rundt m

ediem
isjon. 

Søndag: Be for N
oreas givere og frivillige som

 
gjør det m

ulig for oss å drive m
isjon blant de 

m
inst nådde i verden. Takk G

ud for at vi har så 
m

ange gode og engasjerte m
ennesker m

ed oss! 

APRIL

M
andag: Be om

 at flere på den m
uslim

ske øya 
Z

anzibar m
å finne Jesus. U

nder 1%
 er kristne. 

Be om
 beskyttelse for Katherine, leder av 

H
åpets Kvinner på øya. 

Tirsdag: Be for H
åpets Kvinner i Kam

bodsja, 
og om

 at kvinner der kan bli kjent m
ed Jesus 

gjennom
 radio og bønnegrupper. Be for N

avy 
som

 leder arbeidet på språket khm
er. 

O
nsdag: Be for H

åpets Kvinner i A
lbania. Flere 

kvinner blir berørt av bønnearbeidet som
 drives 

der, og kom
m

er til tro fordi de får høre at noen 
har væ

rt m
ed og bedt for dem

. Takk G
ud for 

bønneretten!

Torsdag: M
illioner av barn har blitt fratatt 

m
uligheten til skolegang på grunn av krigen i 

Syria. Be om
 at vi kan væ

re m
ed og gi dem

 en 
bedre fram

tid gjennom
 tilbudet m

ed skole-tv 
for flyktningbarn. 

Fredag: Be for kontaktsentrene i M
idtøsten og 

N
ord-A

frika som
 følger opp tusenvis av seere 

som
 tar kontakt fra hele verden. Seerne har 

ofte spørsm
ål rundt kristen tro eller behov for 

forbønn. Be om
 at de som

 er i kontakt m
ed 

seerne m
å ha visdom

 og om
sorg i tjenesten de 

står i. 

Lørdag: Be for N
oreas TV-program

m
er, som

 
sendes på noreatv.no og Visjon N

orge. Be om
 

at program
m

ene kan oppm
untre og engasjere 

til m
isjon blant de m

inst nådde. 

Søndag: Be for N
oreas to radiokanaler på nett, 

N
orea+ og N

orea H
ope. Be om

 at m
usikken og 

forkynnelsen m
å bidra til å styrke m

ennesker i 
troen. 

Bønn er en bæ
rebjelke i alt m

isjonsarbeid.  
Vi ønsker derfor å utfordre deg på å væ

re 
m

ed og bruke denne bønnekalenderen aktivt 
i de neste m

ånedene. Vi tror at bønn er 
kraftfullt og avgjørende for at vi skal lykkes i 
vårt store oppdrag om

 å nå de m
inst nådde 

m
ed evangeliet gjennom

 m
edia. Sam

tidig 
som

 vi ønsker å takke deg for at du vil væ
re 

m
ed oss i arbeidet på denne viktige m

åten, 
vil vi også gjøre deg oppm

erksom
 på de 

m
ange bønne-ressursene som

 finnes hos 
N

orea:

• 
På norea.no kan du finne en egen  

 
 

bønnevegg der du anonym
t kan dele dine  

 
bønneem

ner. 
• 

På noreapastoren.no kan du lese og lytte 
 

til andakter og spørsm
ål rundt tro.

• 
N

orea har også en egen bønnetelefon 
 

hver fredag m
ellom

 kl 9 og 11. D
u kan 

 
ringe 38 14 50 20 for å dele ditt 

 
bønneem

ne m
ed oss. 

La oss sam
m

en løfte store og sm
å 

bønnebegjæ
r til H

an som
 alltid lytter og  

alltid bryr seg om
 hver enkelt av oss. 

M
ED

IEM
ISJO

N

N
orea M

ediem
isjon 

Kontonum
m

er: 8220.02.90158 
Telefon: 38 14 50 20 
E-post: post@

norea.no
norea.no


