
I bønn
med
Norea

MEDIEMISJON

På samme måte kommer også 
Ånden oss til hjelp i vår svakhet. 
For vi vet ikke hva vi skal be om 
for å be rett, men Ånden selv går i 
forbønn for oss med sukk uten ord 

(Rom 8:26) 

VÅREN 2020JUNI

Mandag: Be om åndelig beskyttelse for staben 
i Norea og våre familier. Vårt arbeid utfordrer 
åndskrefter i himmelrommet, og det kan av og 
til være utfordrende. 

Tirsdag: Be for «Håpets kvinner» i Kambodsja, 
som går inn i sitt siste år med støtte fra Norea. 
Be om at andre tar ansvaret for dette prosjektet 
når Norea overfører støtten til andre prosjekter 

Onsdag: Be om visdom for Noreas TV-partner 
SAT-7 og deres ledere, som skal ta strategiske 
og viktige avgjørelser i en region med stor 
politisk uro. 

Torsdag: Be for Håpets Kvinner i Tanzania og 
på den muslimske øyen Zanzibar. Be om at 
kvinner skal bli nådd med evangeliet og ta imot 
Jesus og det evige liv.

Fredag: Be for møtevirksomhet, konserter og 
seminarer som skjer i Noreas regi rundt om 
i hele landet. Be om at enda flere mennesker 
skal bli engasjert til misjon blant de unådde. 

Lørdag: Be for Noreas radioproduksjon 
i Norge. I tillegg til Over en åpen Bibel, 
Norepastoren og to nettradioer, produserer 
Norea nå fire andre podkaster jevnlig.  

Søndag: Be for bibelopplærings-prosjektet 
SOTA i Kina, som opplever økende press fra 
myndighetene. Be om visdom og trygghet for 
veiledere i Kina, og lederen William.  

JULI

Mandag: Be for staben i Norea. Be om kraft og 
frimodighet i tjenesten. Be om beskyttelse på 
reiser både innenlands og utenlands. 

Tirsdag: Be for vår partner Voice of Salvation som 
jobber aktivt med å stå på egen bein etter mange 
år med økonomisk støtte utenfra. Be om visdom 
til leder Brad Yu som leder prosessen.  

Onsdag: Be om at Noreas skole-TV i Midtøsten 
kan gi grunnleggende kunnskap til arabisktalende 
barn, og gjøre dem kjent med Jesus.   

Torsdag: Be for prosjektet Healing Voice i Etiopia, 
som bringer håp, trøst og frelse til kvinner som er 
utstøtt og alene.  

Fredag: Be for vår største internasjonale partner 
TWR. Be om visdom for ledelsen som hele tiden 
må ta viktige avgjørelser og forholde seg til urolige 
politiske områder.  

Lørdag: Be om at vårt videoprosjekt i Israel kan 
utruste messianske jøder til å undervise barn og 
unge i kristen tro, og la andre jøder forstå hvem 
Jesus er. 

Søndag: Be for Håpets Kvinner i Midtøsten 
og Nord-Afrika. Be om at kvinner bak stengte 
grenser skal finne frihet i Jesus via radioen.  Be 
for dem som produserer programmene, og deres 
sikkerhet. 

AUGUST

Mandag: Takk for alle våre gode støttespillere som 
ber for Noreas arbeid og som deler av sine midler 
for at evangeliet skal forkynnes for enda flere. 

Tirsdag: Takk for alle partnerne vi samarbeider 
med om mediemisjon. Be om utrustning og 
arbeidsglede for den enkelte og at Gud må kalle 
flere inn i dette arbeidet. 

Onsdag: Takk for alle som ser på kristent barne-
TV i Saudi-Arabia (hver 5.familie). Be om at dette 
må bære frukt og at samfunnet må bli forvandlet. 

Torsdag: Takk for alle bønnegruppene som er i 
gang i mange afrikanske land. Takk for trofasthet 
og be om utholdenhet i denne viktige tjenesten.  

Fredag: Takk for arbeidet som gjøres gjennom 
prosjektet Troens Menn. Be om at Herren må 
reise opp menn og fedre som følger Jesus og som 
er gode forbilder i hjem og menighet. 

Lørdag: Takk for muligheten til å gi evangeliet 
tilbake til jødene. Takk for at vi gjennom media 
kan være med på å framskynde «Herrens dag». 

Søndag: Takk for alle som samles om Guds ord, 
enten i smug, alene eller i fellesskap. Takk for at 
radio, Tv og internett kan være gudstjeneste for de 
som ikke har mulighet for å samles med andre. 
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FEBRUAR

Mandag: Be om at Norea får være et redskap 
som oppmuntrer, utruster og utfordrer 
norske kristne i sin hverdag. 

Tirsdag: Be for vårt nye prosjekt blant miao-
folket i Kina. Be om at dette unådde folket 
skal få se hvem Jesus er. 

Onsdag: Be for vår partner SAT-7 som daglig 
sender kristne TV-sendinger i Tyrkia, Iran 
og hele den arabiske verden. Be for den nye 
direktøren Rita El Mounayer. 

Torsdag: Be for Håpets Kvinner på Oromo 
i Etiopia. Prosjektet går inn i sitt siste år 
med støtte fra Norea. Be om visdom til 
nye prioriteringer for vår nasjonale partner, 
Frelsens Røst.  

Fredag: Be for Noreas ambassadør og 
musiker Morten Samuelsen. Be om at han 
gjennom sin sang og opptreden får berøre 
og inspirere mange til misjon blant unådde. 

Lørdag: Be for vårt nye ungdomsprosjekt 
i Japan. Gjennom vår samarbeidspartner 
VJELK ønsker vi å nå japanske ungdommer 
med evangeliet gjennom film- og 
videoproduksjon på Internett. 

Søndag: Be for vårt arbeid rettet mot 
nordkoreanske flyktninger. Gjennom fysisk 
oppfølging og via Internett ønsker vi å vise 
dem Jesu kjærlighet. Be om beskyttelse for 
flyktningene og for teamet vårt som hjelper 
dem. 

MARS

Mandag: Be om at appen «Good News» når 
unådde i vårt eget land med evangeliet om 
Jesus. Her kan de lytte til kristne programmer 
på arabisk, farsi og somali. 

Tirsdag: Be for arbeidet vårt i Sentral-Asia. 
Be for «Zarina» som er en av dem som har 
tatt imot Jesus, men som ikke får aksept fra 
familien sin. 

Onsdag: Takk for den stille vekkelsen som skjer 
i Iran, der kristent satellitt-TV spiller en helt 
avgjørende rolle. Be om at TV-sendingene til  
SAT-7 Pars berører enda flere iranere. 

Torsdag: Be for våre programmer rettet 
mot en av de største unådde folkegruppene 
i Øst-Afrika. Vi støtter både kvinne- og 
barneprogrammer på dette språket. 

Fredag: Be for Troens Menn i Albania, som 
Norea støtter fra 2020. Be om at menn 
bli utrustet til å ta ansvar i menigheter og 
hjem. Menn utgjør bare 30 % i de albanske 
menighetene. 

Lørdag: Be for Troens Menn i Japan. Svært få 
japanske menn engasjerer seg i menighetsliv. 
Be for Riyuichi Tsubuku som leder dette 
arbeidet i Japan.  

Søndag: Be om at barn og unge malinkéer i 
Vest-Afrika skal bli kjent med Jesus gjennom 
dramatiserte bibelfortelleringer på radio. 
«Prosjekt Samuel» lages på bambara, språket 
til over 15 millioner mennesker i Vest-Afrika. 

APRIL

Mandag: Be for Noreapastorene Asbjørn 
Kvalbein og Svein Anton Hansen. Be om at 
de må få visdom og innsikt til å formidle 
evangeliet klart og tydelig inn i vår egen 
kultur 

Tirsdag: Be for den nye Silkevei-senderen 
i Sentral-Asia. Den åpner helt nye 
muligheter for å kringkaste våre kristne 
radioprogrammer. Be om beskyttelse for de 
ansatte og senderen.  

Onsdag: Be for de kristne i Tyrkia. Be om at 
de kristne TV-sendingene gjennom SAT-7 
Türk skal være til trøst for den lille kristne 
minoriteten, og føre nye til tro. 

Torsdag: Be for radiosendingene til Eritrea. 
Be om at de som lytter til programmene blir 
berørt og får et møte med Jesus som sin 
Frelser. 

Fredag: Be for Håpets Kvinner i Albania, 
radioprogrammene og bønnegruppene. Be 
om håp og frelse for de mange albanske 
kvinner som lider under vold i hjemmet, 
arbeidsløshet og menneskehandel.  

Lørdag: Be for oppstarten av Håpets Kvinner 
i Japan i 2020. Be for Inja Jeong som 
koordinerer dette arbeidet. 

Søndag: Be for vår partner «Frelsens 
Røst» i Etiopia. Be om visdom for lederen 
Wakshuma Terefe, og arbeidet med å 
fokusere mer på unådde folkegrupper. 

MAI 

Mandag: Be for styret i Norea. Be om at de 
skal få innsikt og visdom til å ta gode og 
rette beslutninger  

Tirsdag: Be for prosjektene våre i Indonesia. 
Be om at unådde skal få møte Jesus gjennom 
radio- og TV-sendinger. Be særlig for Tolaki-
folket. 

Onsdag: Takk for vekkelsen i Algerie, særlig 
blant berberne. Be om at Noreas TV-
sendinger på arabisk kan styrke de nyfrelste, 
og lede nye til Jesus.  

Torsdag: Be for våre nye prosjekter rettet 
mot malinké-folket i Vest-Afrika. Be om at 
Gud må nå inn i stengte hjem og stengte 
hjerter med evangeliet. Be om vekkelse blant 
malinkéene   

Fredag: Takk for alle som er involvert i frivillig 
tjeneste i Norea. Be om at de skal finne stor 
glede og velsignelse gjennom den viktige 
tjenesten de står i.  

Lørdag: Be for det store arbeidet rettet mot 
unådde folkegrupper i Kina. Be for Richard 
Lai som koordinerer dette arbeidet 

Søndag: Be for Peggy Banks som er 
internasjonal leder av Håpets Kvinner. Be 
om kraft og visdom til å lede denne store 
internasjonale bevegelsen. 


