Takk for at du ber for oss
Vi ønsker å dele det gode budskap med dem
som bor i verdens mørkeste avkroker, og da
må vi forvente at onde krefter vil motarbeide
oss. Takk for at du ber for oss og våre
partnere, og ikke minst alle våre lyttere
og seere.

Vi vil gjerne be for deg
Ta gjerne kontakt på vår forbønnstelefon som
er åpen hver fredag fra kl. 09.00 til 11.00.
Ring oss på nr. 38 14 50 20, send en melding
på post@norea.no eller via Facebook. Vi tar
dine bønneemner med i vår forbønnstund
fredag ettermiddag. Alle henvendelser
behandles konfidensielt.

Har du et minutt?
Åpne kameraet på mobilen din
og hold det over firkanten, så får
du se noe helt spesielt.

JULI

AUGUST

Mandag: Vi ber for lederen av SAT-7, Rita
El-Mounayer. Beskytt henne fra ondskap og
motløshet, og gi henne glede i tjenesten hun
står i.

Mandag: Vi ber for de unådde i vårt land. Hjelp
oss å se de, lytte til deres historie og vise dem
din kjærlighet.

Tirsdag: Vi ber for prosjektet Weekly Insight
som underviser kristne ungdomsledere i Israel
via digitale medier. Be også for lederen Alec
Goldberg.
Onsdag: Vi ber for Norea-pastorene, Asbjørn
Kvalbein og Svein Anton Hansen. Utrust dem
med kreativitet og innsyn i ditt ord slik at de
når inn i mange hjerter.
Torsdag: Vi ber for dem som jobber ved SAT-7
sitt studio i Beirut. Byen er hardt rammet etter
eksplosjonen. La det vokse fram gode ting i alt
det vonde.
Fredag: Vi ber for mange millioner syriske barn,
og andre som blir fratatt skolegangen pga. krig.
Be om at Skole-TV kan være til hjelp, og gjøre
dem kjent med Jesus.
Lørdag: Vi ber om at radio og TV med kristent
innhold skal være med å peke på Jesus i
Midtøsten. Vi ber også om at programmene
skal være til trøst for en liten kristen minoritet
og føre nye til tro.
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Søndag: Takk for alle som tar inn TVsendingene fra SAT-7 på arabisk, farsi og
tyrkisk. La sendingene være til styrke for kristne
som ofte ikke kan samles til fellesskap om
Guds ord.

VÅREN 2021

Tirsdag: Vi ber for Aina Koland og
Åshild Appleyard som arbeider i Noreas
administrasjon. Gi dem inspirasjon og
arbeidsglede i de viktige oppgavene de utfører.
Onsdag: Vi ber for alle som har lastet ned
Good News Media-appen. Be om at den må bli
flittig brukt og bli til frelse og oppmuntring for
brukerne.
Torsdag: Vi ber for radio- og TV-program som
sendes her i Norge. La det som kommer fra
denne store talerstolen bli til velsignelse og
omvendelse for det norske folk.
Fredag: Vi ber for de som bor i stengte land og
som er avhengige av å få høre evangeliet via
digitale medier. La signalene komme tydelig
fram og innholdet bli til oppbyggelse og
velsignelse.
Lørdag: Vi ber om at mange gode vennskap
må vokse fram mellom mennesker med ulike
kulturer i landet vårt. La det være grunnlaget for
gode samtaler om tro.
Søndag: Takk for muligheten til å formidle
evangeliet gjennom mobilappen Good News
Media! Vi ber om at de som laster den ned skal
bli velsignet og få et nytt syn på evangeliet.

I bønn
med
Norea
Men jeg vil speide etter Herren,
vente på Gud, min frelser.
Min Gud vil høre meg!"
(Mika 7,7)

MEDIEMISJON

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Mandag: Norea har tatt ansvaret for å
finansiere animasjonsserien Arven etter Adam.
Be om at Norea får inn pengene som trengs til
dette store prosjektet.

Mandag: Somaliske opprørere hevdet for
noen år siden at målet deres var å fjerne alle
spor av kristen tro fra Somalia. Takk Gud for
at dette ikke har lykkes.

Mandag: Vi ber for kvinnene i Nord-Korea.
Vær du deres styrke og la Håpets Kvinnerprogrammene være til oppmuntring og trøst.

Mandag: Vi ber for dem som gjennom
Timoteus-prosjektet hjelper nord-koreanske
avhoppere. Fyll dem med din Ånd, Gud, slik
at flyktningene møter deg gjennom dem.

Tirsdag: Vi ber for Ronny Myksvoll og Jostein
Sæth som arbeider med mobilappen Good
News Media. Gi dem kreativitet og mot til å
videreutvikle dette viktige arbeidet.

Tirsdag: Norea ønsker at somaliere skal få
muligheten til å høre om Jesus. Be om at vi
må lykkes i å bringe evangeliets lys inn til
befolkningen i Somalia.

Onsdag: Målet med Arven etter Adam er i
første omgang å nå muslimske folkegrupper
i Øst-Afrika med evangeliet om Jesus. Be om
at filmene vil bidra til at mange får høre om
frelsen i Jesus.

Onsdag: Det er umulig å drive tradisjonell
misjon i Somalia, og de få kristne i landet
må holde troen sin skjult. Be om at de må
finne våre radiosendinger og få trøst og tro
gjennom dem.

Torsdag: Be for Noreas administrasjonsleder,
Martin Birkedal, som går av med pensjon i april
2021. Takk for hans utrettelige arbeid, og be om
at den nye tilværelsen må bli meningsfull og
god.

Torsdag: Be om at Herren vil styrke og
beskytte de kristne i Somalia. Be samtidig
om at Gud vil kalle de somaliske muslimene
til omvendelse og frelse.

Fredag: Mange mennesker bor i områder som
er stengt for «vanlige» misjonærer. Takk Gud
for at han har gitt oss redskaper som med
letthet krysser stengte grenser.
Lørdag: Takk for Roger Gihlemoen som arbeider
med filmserien Arven etter Adam! Vi ber om
Guds velsignelse og beskyttelse over ham og
familien.
Søndag: Be om at den nye filmserien vil bli
oversatt også til andre språk, og på den måten
bidra til å nå inn i stadig nye områder med
evangeliet om Jesus.

Fredag: Eritrea er stengt for utenlandske
misjonærer, men lokale kristne har en viss
frihet til å utøve sin tro. Takk Gud for de
kristne som finnes i Eritrea.
Lørdag: Takk for muligheten vi har til å sende
kristne radioprogram til Eritrea! Be om at
sendingene blir til velsignelse for de kristne i
landet, og til frelse for mange mennesker.
Søndag: Takk for muligheten vi har til å
nå Afar-folket med evangeliet gjennom en
dramaserie. Vi ber om at den kan nå frem til
de som er åpne for evangeliet.

Tirsdag: Vi ber for Jojinga, som arbeider
med å tilrettelegge for Håpets Kvinnerprogrammene som sendes til Nord-Korea.
Må Gud få være hennes rådgiver og veiviser.
Onsdag: Vi ber for Elisabeth Lillebø Sæth
som er norsk koordinator for Håpets Kvinner.
Utrust henne med god helse og visdom i
arbeidet.
Torsdag: Vi ber for japanske kvinner som ofte
føler seg undertrykt og sett ned på. La Håpets
Kvinner-programmene vise dem at de har sin
verdi og identitet i Gud.
Fredag: Takk for alle kvinner som har fått
håp, trøst og glede gjennom forbønn og
ved å lytte til radioprogrammene til Håpets
Kvinner.
Lørdag: Vi ber om at Norea Håpets Kvinner
sitt arbeid skal gi styrke og oppmuntring til
norske kvinner. Vi ber for Eli Fuglestad som
oversetter bønnekalenderen og produserer
andaktsserien «Tapas for troen».
Søndag: Takk for alle kvinnegrupper som
samles i bønn! Vi ber om utholdenhet og
glede i denne tjenesten.

Tirsdag: Vi ber for Boaz som er leder for
radioarbeidet til Nord-Korea. Gi visdom og
mot i tjenesten, og beskytt han og familien
mot alt vondt.
Onsdag: Vi ber for våre radiosendinger til
Nord-Korea hver kveld. Be om at lovsangen,
bibelopplesningen og programmene til
landets ledere kan smelte steinhjertene så de
får øye på Jesus.
Torsdag: Vi ber om at radiosendingene til
Nord-Korea må komme klart fram til lytterne
slik at de kristne i landet kan bli styrket i sin
tro og bli bevart som Guds barn.
Fredag: Vi ber om at Guds lys må skinne inn
til dem som bor bak de stengte grensene i
Nord-Korea. La programmene bringe håp og
tro til en presset befolkning.
Lørdag: Takk for endringene som skjer i
Nord-Korea! Stadig flere stiller spørsmål ved
om regimet fører folket bak lyset. Be om en
vekkelse i Nord-Korea.
Søndag: Takk for de som er kristne i NordKorea! Vi ber om beskyttelse fra alt vondt og
at de må bli bevart hos Jesus.

