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MEDIEMISJON

Se, jeg står for døren og banker. 
Om noen hører min røst og åpner 
døren, vil jeg gå inn til ham og 
holde måltid, jeg med ham og 
han med meg.

(Joh Åp 3,20) 

HØSTEN 2019NOVEMBER

Mandag: Be for vår nasjonale partner Studio 
Sentosa i Indonesia. De driver et stort TV- og 
radioarbeid, og når lyttere og seere over hele 
landet. 

Tirsdag: Be for arbeidet vårt i Indonesia, som 
er det landet i verden med flest muslimske 
innbyggere. Be om at mange må komme til tro 
gjennom våre radio- og TV-sendinger.

Onsdag: Be om at Gud åpner dører slik at vi 
kan drive enda mer målrettet arbeid mot flere 
av de minst nådde folkegruppene i Indonesia. 

Torsdag: Be for «Håpets Kvinner» i 
Kambodsja. Be om at vår nasjonale partner 
når enda lenger ut til trengende kvinner i 
landet både med sosial og åndelig hjelp. 
Be om at Den Hellige Ånd virker gjennom 
radioprogrammene og forvandler liv.

Fredag: Be for vårt nye prosjekt i 
Israel, «Weekly Insights». Gjennom 
videoundervisning på Internett utruster 
vi messianske søndagsskolelærere til å 
undervise jødiske barn i den kristne tro. 

Lørdag: Be for vår partner Caspari-senteret i 
Israel. Be for prosjektansvarlig Alec Goldberg, 
om at han skal få visdom og styrke i sitt 
daglige arbeid.   

Søndag: Be for alle som melder seg på og 
deltar på vår nettbaserte undervisning for 
søndagsskolelærere i Israel. Be om at utbyttet 
skal bli godt, og at den enkelte får frimodighet i 
tjenesten. 

DESEMBER

Mandag: Be for våre prosjekter i Etiopia. 
Gjennom «Håpets Kvinner» og «Healing Voice» 
når vi mange kvinner over hele landet, som sårt 
trenger både sosial og åndelig veiledning. 

Tirsdag: Norea er med på en spennende 
satsing for å nå en av de største muslimske 
folkegruppene i Øst-Afrika med evangeliet. Be 
om visdom til nasjonale medarbeidere som 
jobber under krevende forhold. 

Onsdag: Be for «Håpets Kvinner» i Tanzania. Be 
spesielt for den unådde muslimske øya Zanzibar 
der våre radioprogrammer er eneste kilde til 
åndelig næring for mange. Be for nasjonal leder 
Joyce Malima.

Torsdag: Be for våre kristne radioprogram til 
Eritrea. Dette er ett av de mest lukkede landene 
i Afrika, og mange av innbyggerne der kan bare 
nås gjennom radiosendinger.

Fredag: Be for vår styrkede satsing blant de 
unådde malinké- og andre nomadefolk i Vest-
Afrika. 

Lørdag: Be for det store animasjons-
filmprosjektet «Arven etter Adam», som Norea 
har vært med på å utvikle. Be om at barn og 
unge i muslimske land skal bli grepet av filmene, 
og søke Jesus i sine liv. 

Søndag: Be for vårt nye prosjekt for å nå ut til 
innvandrere og flyktninger i Norge gjennom 
appen «Good News». Be om at appen må 
bli et nyttig hjelpemiddel for norske kristne 
som ønsker å dele evangeliet med våre nye 
landsmenn. 

JANUAR - GODT NYTT ÅR!

Mandag: Be for våre arabiske TV-sendinger til 
Midtøsten og Nord-Afrika. Be om at kristne 
blir styrket i troen og at ufrelste møter Jesus 
gjennom TV-sendingene.

Tirsdag: Be for våre TV-sendinger på farsi, som 
når Iran og Afghanistan. Be om styrke og kraft 
til produsenter og programledere. Be om at 
mange skal få se hvem Bibelens Jesus er.

Onsdag: Be for våre kristne radiosendinger til 
flere land i Sentral-Asia. Be for dem som må 
lytte i hemmelighet av frykt for at foreldre eller 
naboer skal oppdage dem og straffe dem. Be 
om at troen på Jesus slår rot i hjertet til lytterne.

Torsdag: Be for den nye Silkeveien-senderen, 
som når inn i helt nye områder i Sentral-Asia 
med evangeliet om Jesus. Be om beskyttelse 
over senderen og over alle som har ansvar for 
driften av denne.

Fredag: Be for våre kristne TV-sendinger til 
Tyrkia. Be for de mange som tar kontrakt 
med vår partner SAT-7 Türk og ønsker videre 
oppfølging. 

Lørdag: Be for «Håpets Kvinner» og «Troens 
Menn» i Albania. Be om at både kvinner og 
menn skal får møte Jesus gjennom dette 
arbeidet.

Søndag: Be for de mange ensomme, 
undertrykte og søkende kvinnene i den 
arabisk verden. Be om at de skal finne våre 
radiosendinger og få trøst og frelse gjennom 
det de hører.  



AUGUST

Mandag: La oss i dag be for vårt eget land 
og folk. Mange har det vondt, er ensomme, 
og søker svar i egen lykke i stedet for å gå til 
Gud. 

Tirsdag: Be om at kristne må holde fast på 
Guds Ord. I oss selv har vi liten styrke, men 
i Gud makter vi alt. Be om at våre radio 
og TV-sendinger kan vekke folks tro, og 
engasjere til misjon blant de minst nådde 
folkegruppene. 

Onsdag: Vi i Norea har et kall om å nå de 
minst nådde med evangeliet ved bruk av 
elektroniske og digitale medier. For å klare 
det trenger vi støtte fra mange. Be om at vi 
må få den økonomiske støtten vi trenger. 

Torsdag: Be for de ansatte i Norea. Vårt 
arbeid når millioner av mennesker med 
evig håp i Jesus, og dette gjør djevelen 
ekstra aktiv. Be om beskyttelse fra overmot, 
stolthet, indre stridigheter og konflikter, og 
be om visdom. 

Fredag: Over en åpen Bibel sendes på 
lokalradioer, og på Internett. Be om at 
andaktene kan oppmuntre lytterne, og at 
de som trenger forbønn får anledning til å 
snakke med noen. 

Lørdag: Be for noreas vitnesbyrd på sosiale 
medier. Vi forkynner evangeliet og deler 
Guds ord gjennom, ord, musikk og på andre 
måter. Be om at innholdet kan nå inn i 
hjertene og peke på Gud!

Søndag: Be om at forkynnelsen fra 
Noreapastoren.no kan treffe inn i vår tid, og 
hjelpe mange til å finne håp, trøst, og svar på 
sine spørsmål om tro og liv.  

SEPTEMBER

Mandag: Be for vår nye satsing i Kina. Vårt kall til 
å nå de unådde folkegruppene gjør at vi i 2020 
vil fase ut noe eksisterende arbeid for å starte 
nye prosjekter rettet mot helt unådde. Be om 
visdom i denne omleggingen.

Tirsdag: Be for vår nasjonale partner «Frelsens 
Røst» på Taiwan, og for lederen Brad Yu. Be om 
at mange kinesere vil komme til tro på Jesus 
gjennom å lytte til radiosendingene.

Onsdag: I Kina er det stort behov for solid 
teologisk utdannelse. Flere tusen kinesere har 
deltatt på vårt prosjekt Seminary on the Air 
(SOTA), som gir teologisk utdannelse digitalt 
gjennom nettbrett.  Be om at mange av disse må 
gå videre med evangeliet til unådde folkegrupper 
i Kina. 

Torsdag: Noreas partner TWR jobber målrettet 
for å nå nye unådde folkegrupper i Kina. Be for 
koordinatoren av dette viktige arbeidet. Norea 
finansierer denne stillingen i 2020. 

Fredag: Be for vår nye Norea-ambassadør 
Morten Samuelsen. Vi vil sammen med ham 
arrangere konserter der Noreas arbeid blant 
unådde folkegrupper blir løftet fram. 

Lørdag: Be for de kristne radiosendingene til 
Nord-Korea.

Søndag: Be for teamet i Sør-Korea som 
produserer kristne radioprogrammer til 
nabolandet Nord-Korea. Be om at de skal få 
kraft, styrke og motivasjon i arbeidet. 

OKTOBER

Mandag: Be om at Gud vil vise oss sin vei når vi 
jobber for å nå nord-koreanere med evangeliet. 
Be for avhoppere i nabolandene Russland 
og Kina. Be om at disse kan bli nådd med 
evangeliet gjennom elektroniske medier. 

Tirsdag: Be om at Gud beskytter de mange 
radiosenderne som vår partner TWR har 
etablert rundt om på strategiske steder. Disse 
er helt avgjørende for at kristne radiosendinger 
kan nå inn i stengte områder som Nord-Korea, 
Sentral-Asia og deler av Vest-Afrika. 

Onsdag: Be for Noreas arbeid i Japan. Dette blir 
ett av våre viktigste arbeidsområder framover. 
Japanerne er verdens nest største unådde 
folkegruppe. 

Torsdag: Be for «Troens Menn» i Japan. 7 av 
10 aktive kristne japanere er kvinner. Gjennom 
radioprogram og smågrupper ønsker vi å utruste 
japanske menn til en forankret kristentro.

Fredag: Be for vårt nye prosjekt i Japan sammen 
med VJELK (NLM). Vi ønsker å nå unge 
japanere med evangeliet gjennom video- og 
internett. Be for teamet av misjonærer og lokale 
som er ansvarlige for dette prosjektet.

Lørdag: Be for «Håpets Kvinner» som vi starter 
opp i Japan i 2020. Be om visdom til å finne 
den rette lederen i dette dette nye arbeidet. 
Mange kvinner sliter både med åndelige og 
sosiale utfordringer. 

Søndag: Be for Noreapastorene Svein Anton 
Hansen og Asbjørn Kvalbein. Be om at de må 
få den kraft, visdom og styrke de trenger til sin 
forkynnelse gjennom radio, TV og internett. Be 
om at mange skal bli styrket i troen og komme 
til tro gjennom www.noreapastoren.no.

Bønn er selve bærebjelken i alt 
misjonsarbeid. Vi ønsker derfor å utfordre 
deg til å bruke denne bønnekalenderen 
aktivt i de neste månedene. Vi tror at bønn 
er avgjørende for at vi skal lykkes i vårt store 
oppdrag om å nå de minst nådde med 
evangeliet. Samtidig som vi ønsker å takke 
for at du står sammen med oss i arbeidet 
med å fullføre misjonsoppdraget, vil vi 
også gjøre deg oppmerksom på de mange 
ressursene som finnes hos Norea:

• På norea.no kan du lytte til oppbyggelig  
 musikk og god forkynnelse på våre to  
 radiokanaler: Norea+ og Norea Hope.
• På noreapastoren.no kan du lese og lytte 
 til andakter og finne svar på sentrale  
 spørsmål om den kristne tro.
• Norea har også en egen bønnetelefon. 
 Hver fredag mellom 9 og 11.30 kan du  
 ringe 38 14 50 20 for å dele ditt 
 bønneemne med oss. 

La oss sammen løfte store og små 
bønnebegjær til Han som alltid lytter og  
alltid bryr seg om hver enkelt av oss. 
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