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MEDIEMISJON

HØSTEN 2022JANUAR 

Mandag: Be for de frivillige i Noreas 
ungdomsavdeling. Be om at Gud holder dem 
oppe og at de blir sett og fulgt opp på en god 
måte. La dem få kjenne at de er med på noe 
stort. 

Tirsdag: Maria Våge Skårdal er Noreas 
ungdomskoordinator. Be om at hun får oppleve 
Guds ledelse i arbeidet, og at Gud må bevare 
hennes hjerte og sinn. 

Onsdag: Ungdomskulturen endrer seg stadig. 
Be om at Norea klarer å nå inn til ungdom også 
i tiden fremover. Be om at Norea vil lykkes i å 
være relevant for unge mennesker uten å bygge 
opp under det negative i ungdomskulturen.

Torsdag: Troen og frelsen er den største gaven 
noen kan få. Be om at unge som Norea på 
ulike måter kommer i kontakt med får øynene 
opp for troens gave, og at de blir engasjert til 
misjon.

Fredag: Be for Noreas konferanser og 
misjonsturer. Må Gud velsigne alle som deltar 
på samlinger i Norge, og utruste dem som 
reiser ut til andre land. Må deltakerne på 
konferanser og turer inspirere til håp og tro 
blant dem de senere møter.

Lørdag: Be for den nye ettåringen Kjetil 
Haugland og tjenesten han skal ha. Be om 
ledelse og visdom på turer og i møte med 
norske ungdommer. Be om at han får brukt 
sine evner til å dele evangeliet.

Søndag: Takk for alle unge mennesker som er 
engasjert i mediemisjonsarbeidet. Be om Guds 
velsignelse og ledelse for dem.

FEBRUAR

Mandag: Be om at digital undervisning av 
søndagsskolelærere og ungdomsledere i de 
messianske menighetene vil styrke dem i 
tjenesten. Be om at unge messianske jøder blir 
styrket i troen og etterfølgelsen av Jesus.

Tirsdag: Bambara er morsmålet til 6,5 millioner 
mennesker i Vest-Afrika og kan forstås av langt 
flere. Be om at hørespillserien som lages på 
dette språket, Prosjekt Samuel, må bli til frelse 
for mange barn og unge i regionen. 

Onsdag: Be for Noreas arbeid i Norge. Be 
om at vi må være våkne for mulighetene Gud 
legger foran oss, og at staben må arbeide godt 
sammen. 

Torsdag: Be om at våre nye landsmenn blir 
nådd med evangeliet gjennom Good News-
prosjektet og appen Good News Media. Be for 
nyansatt koordinator Priscila Assis at hun må få 
styrke og visdom i arbeidet.

Fredag: Be for vår samarbeidspartner, Studio 
Sentosa, i Indonesia, og for våre nye partnere 
i dette landet. Be om at planene om å nå enda 
lenger ut med evangeliet i Indonesia må lykkes 
slik Herren har tenkt.

Lørdag: Be for Per Birkeli, daglig leder i Norea.  
Gi ham visdom, innsikt og dristighet i de 
mange avgjørelser som skal tas. Velsign ham 
og familien hans.

Søndag: Takk for alle som tar imot Jesus ved å 
høre og se kristne radio- og TV-program. Hjelp 
dem til også å finne et fellesskap der de kan få 
næring for sin tro.

MEDIEMISJON

Takk for at du ber for oss
Vi ønsker å dele det gode budskapet 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 (bortsett fra juli, jul 
og påske) fra kl. 09.00 til 11.00. Ring oss på 
nr. 38 14 50 20, send en melding til  
post@norea.no eller via Facebook. Vi tar 
dine bønneemner med i vår forbønnsstund 
fredag ettermiddag. Alle henvendelser 
behandles konfidensielt.
 

Ta en titt
På vår YouTube-kanal finner du 
et rikt utvalg av korte og lengre 
filmer og TV-program. Skann 
koden og bli gjerne abonnent på kanalen – 
helt gratis.

Kontonummer: 8220.02.90158 
Telefon: 38 14 50 20 

E-post: post@norea.no
norea.no

Gjør dette i bønn, og legg alt 
fram for Gud! Be til enhver tid, i 
Ånden! Våk og hold ut i bønn for 
alle de hellige.

(Ef. 6, 18 )
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SEPTEMBER

Mandag: Be for folket i Nord-Korea som lider 
under et forferdelig vanstyre. La ditt Hellige Ord 
finne veien til hjertene, så mennesker i dette 
stengte landet settes i frihet og får håp for livet 
og evigheten.

Tirsdag: Paulus var en ivrig forfølger av kristne 
før han møtte deg og ble omvendt. Vi ber om 
at du i dag skal stanse en av de mange ivrige 
forfølgere av kristne i Nord-Korea. Åpenbar deg, 
og gjør vedkommende til et mektig redskap i 
din hånd.

Onsdag: Befolkningen i Nord-Korea lider under 
mangel på frihet. Be om at Guds ord må nå 
utover landet med håp, trøst og frihet, og la 
radioprogrammene Norea er med på å sende 
nå frem til noen nye mennesker i dag.

Torsdag: Be for våre kolleger i Sør-Korea som 
produserer radioprogrammene som sendes til 
Nord-Korea. Be om at Gud må beskytte dem og 
bevare dem og gi dem den ånd som gir kraft, 
kjærlighet og sindighet. La deres ord gå fra 
hjerte til hjerte.

Fredag: Be for det tekniske utstyret som er 
nødvendig for å produsere og sende radio-
programmene. Be om at Herren velsigner det 
slik at det varer og rekker lenger enn man i 
utgangspunktet kunne forvente.

Lørdag: Be i dag for Roald Arnesen som har 
ansvar for sosiale medier og Norea Music. Fyll 
ham med kraft og glede i arbeidet.

Søndag: Takk for at ingen land er helt stengt 
for det kristne budskapet. Takk gode Gud for 
redskapene du har lagt i våre hender for å nå ut 
med evangeliet.

OKTOBER

Mandag: Kasakhstan har opplevd mye 
uro det siste året. Be om fred og en god 
utvikling, både sosialt og økonomisk. Be ikke 
minst for de kristnes situasjon.

Tirsdag: Selv om forholdene i Karakalpakstan 
er blitt gradvis bedre den siste tiden, er det 
fortsatt ikke lov til å eie en Bibel eller å vitne 
om Jesus. Be for de kristne at de må ha 
mot og frimodighet til å komme sammen 
med andre kristne, og til å fortelle andre om 
Jesus.

Onsdag: Be om sikkerhet for radiomedarbei-
derne i Turkmenistan og Karakalpakstan. Be 
også om at flere lokale kristne vil bli med 
som programledere.

Torsdag: Turkmenistan deler grense med 
Afghanistan. Be om trygghet og stabilitet i 
landet. Be også for den politiske situasjonen 
i Afghanistan. Vi ber om at det en dag vil bli 
mulig å lage kristne program i landet. Nå 
lages programmene i utlandet. 

Fredag: Våre partnere i Sentral-Asia vitner om 
at forfølgelsen gjør dem sterkere og bidrar til 
at de bruker mer tid med Jesus. Be om styrke 
og beskyttelse i forfølgelse og motstand.

Lørdag: Oddveig Håbesland er vår gode 
administrasjonskonsulent. Be om at hun må 
kjenne Guds nærvær i sine mange oppgaver.

Søndag: Takk for at Asbjørn Kvalbeins 
andakter nå er oversatt til kasakhisk. 
Programmene er til trøst og oppmuntring for 
mange mennesker i Kasakhstan.

NOVEMBER

Mandag: Over halvparten av befolkningen i 
Somalia er under 18 år. Be om at vi gjennom 
den kanadiske hørespillserien «A visit with 
Mrs G» («Fortell mer») må lykkes i å vise 
mange barn hvem Jesus er.

Tirsdag: Be om at Gud vil åpne hjertene til 
det somaliske folk og føre somaliere i ulike 
deler av verden til tro på Jesus. 

Onsdag: Be for Håpets Kvinner-programmene 
som lages spesielt for somaliske kvinner. 
Be om at budskapet må nå klart fram via 
kortbølgesendere og Facebook.

Torsdag: Be for dem som produserer og 
distribuerer hørespillserien «Fortell mer» på 
somali. Måtte serien bli brukt til å omforme 
hjerter og samfunn. 

Fredag: Be om at radioprogrammene på 
tigrinya og tigre som sendes i Eritrea må 
gi styrke og oppmuntring til de forfulgte 
kristne i landet. Be også om at nye 
mennesker kommer til tro ved å lytte til disse 
sendingene.

Lørdag: Be for Grethe Katrine Håland som er 
frivillig i Håpets Kvinner-arbeidet. Gi henne 
glede og oppmuntring i tjenesten.

Søndag: Takk for muligheten til å nå det 
somaliske folk med evangeliet, både de som 
bor i landet og de mange som bor andre 
steder i verden – også i vårt land.

DESEMBER

Mandag: Be for SAT-7 Türk. TV-kanalen 
opplever sterk økning av tilbakemeldinger 
og spørsmål fra tyrkere som vil vite mer om 
kristen tro. Be om visdom og klokskap for 
dem som følger opp seere. 

Tirsdag: Be for Rita El-Mounayer som er 
internasjonal leder for SAT-7. Be om visdom i 
arbeidet med å lede denne store TV-kanalen 
som har et enormt nedslagsfelt i hele 
Midtøsten og Nord-Afrika.

Onsdag: Be for SAT-7 Pars som sender 
kristne TV-program til Iran og Afghanistan. 
Be om at programmene blir til oppmuntring 
og trøst for mennesker som lever i krig og 
ufrihet. 

Torsdag: Be for SAT-7 Arabic og SAT-7 Kids, 
som når hele den arabisktalende verden med 
kristne program både for barn og voksne. 
Be særlig for situasjonen i Nord-Afrika, der 
mange mennesker er søkende og tar kontakt.

Fredag: Be for vår partner Caspari Center i 
Jerusalem, og for Alec Goldberg som leder 
Noreas medieprosjekt i Israel. Be om visdom 
og kraft i tjenesten.

Lørdag: Be for våre Norea-ambassadører, 
Morten Samuelsen, Dagfin Egeland og Maria 
Engås Halsne. Må sangen deres bli et nyttig 
redskap i Guds hånd.

Søndag: Takk for at stadig flere mennesker i 
Iran og Afghanistan kommer til tro på Jesus. 
Takk for de kristne TV-sendingene som når 
inn i hjem og hjerter.


