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Mandag: Jeg beder for det kristne
radioprogram ”Popcorn”, som er en slags
søndagsskole for millioner af børn i Kina.
Jeg beder om, at troen må spire og gro i
børnenes hjerter.

Mandag: Jeg beder for vores partner på
Taiwan, Voice of Salvation, som sender
programmer til Kina. De gør kristentroen
relevant for unge ved brug af sociale
medier. Bed om at de unge må få hjælp til
at se Jesus.

Mandag: Jeg beder for programmet ”Our
Time”, som især har til formål at opbygge
familier i Kina. Jeg beder om, at lytterne må
få hjælp til at fokusere på sande livsværdier.

Onsdag: Jeg beder for piger verden
over, som bliver bortgiftet i en alt for
ung alder, og for piger som udsættes
for menneskehandel. Jeg beder om at
”Kvinder med Håb”s arbejde må være med
til at ændre holdninger.
Torsdag: Jeg beder om, at myndigheder
og politikere i Danmark, på Færøerne og i
Grønland må få øjnene op for, at et foster
er et menneske allerede fra undfangelsen
af.
Fredag: Jeg takker for programmet
”My school”, som giver grundlæggende
undervisning til mange af de 13 millioner
børn i Mellemøsten, der er på flugt fra krig
og terror. Tak for at der også er mulighed
for, at de på samme kanal kan høre om
Jesus.
Lørdag: Himmelske far. Tak for påskens
budskab. Tak for din frelse som også
gælder for os i dag. Tak at arbejdet på
Norea kan være med til at bringe det
budskab ud i verden.
Søndag: Jeg beder for de kristne i Eritrea,
som sidder i fængsel på grund af deres tro.
Jeg beder om, at du vil trøste, styrke og
bevare dem hos dig.
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Tirsdag: Kære Gud. Vær med Noreas
bestyrelse, at de må få visdom til at træffe
de beslutninger, der gavner dit riges sag
bedst.
Onsdag: Jeg beder for produktionen af
”Kvinder med Håb”-programmet i Albanien,
Cambodja, Etiopien og Centralasien. Jeg
beder om åndelig visdom og kreativitet til
medarbejderne.
Torsdag: Jeg beder for den muslimske
verden, som deltager i ramadanen fra den
15. maj til 14. juni i år. Jeg beder om, at de
i deres søgen efter svar fra Gud, må få et
møde med dig, den eneste sande Gud.
Fredag: Jeg beder for de få kristne i Iran,
som har det meget svært og lever under
stærk overvågning af myndighederne. Jeg
beder om, at SAT-7s TV-programmer på
farsi må være en hjælp for mange.
Lørdag: Kære Gud. Jeg beder om, at de
små Tankevækkere, Norea sender ud på
SMS hver mandag, må være til opmuntring
og velsignelse for mange.
Søndag: Jeg beder for Noreas radioarbejde
og bede-netværk i Østafrika, som giver
kvinder og mænd håb. En lytter fortæller,
at hun får trøst gennem programmerne,
selvom hun er muslim. Jeg beder om at
stadig flere må blive ledt til Jesus.

Tirsdag: Himmelske far, vær med
Noreas ansatte når de holder møder om
mediemission rundt omkring i landet. Jeg
beder om, at mange må blive mødt med dit
ord og styrket i troen.
Onsdag: Jeg takker for de mange, som er
med i ”Kvinder med Håb”s bede-netværk i
Danmark og på Færøerne. Jeg beder om din
velsignelse over arbejdet. (På verdensplan
er der omkring 50.000, som beder for de
samme emner)
Torsdag: Kære Gud. Jeg beder for de
grønlandske unge der er kommet ud i et
alkohol-eller hashmisbrug. For mange er
selvmord den eneste udvej på et ulykkeligt
liv. Jeg beder om at de må møde dig og
opleve friheden i Jesus.
Fredag: Jeg takker dig for SAT-7 Kids,
som er den første og eneste kristne
børnekanal på arabisk. 10 millioner børn
ser programmerne. Jeg beder om, at de
derigennem må få hjælp til at erstatte had
med tilgivelse.
Lørdag: Jeg takker dig, Gud, for
hjemmesiden ’Lyset & Livet’, hvor man kan
finde prædikener og andagter. Jeg beder
om, at forkyndelsen må være til velsignelse
for mange.
Søndag: Jeg takker for, at radiolyttere i
Etiopien bliver opmuntret til at tjene dig
gennem programmerne. Jeg beder om,
at kvinder og mænd må stråle og vise din
kærlighed i praksis.
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Tirsdag: Jeg takker for alle, der støtter
Noreas arbejde økonomisk. Velsign dem i
givertjenesten.

Bed med

NOREA
“Min Gud vil fuldt ud
give jer alt, hvad I har
brug for, af sin rigdom
på herlighed i
Kristus Jesus”
(Fil. 4:19)
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MedieMission over alle grænser

NOREA bruger medier for at nå de mindst
nåede med evangeliet. Mennesker i
udlandet og i Danmark får håb i Kristus
gennem radio- og TV-programmer.
De møder forskellige udfordringer som
fattigdom, mangel på rettigheder, ensomhed, sygdom og andet. Der er brug
for din forbøn for dem og for
mediearbejdet.
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I denne folder finder du et bedeemne til
hver dag i ugen fra januar til juni. Gud
ønsker, at vi skal bede til Ham, og det
nytter at bede. Brug gerne folderen som
bogmærke.

“Jeg er alene – har
ingen familie, ingen
børn. Hvordan ser
fremtiden ud for mig?
Gud bruger jeres
programmer til at vise
mig hvordan han ser på
mig … I får mig til at føle
at jeg har en familie”
Lytterrespons

norea.dk

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Mandag: Jeg takker for programmet
”Awake with the Angels”, som kan være
med til at sprede lys og håb til unge
lyttere i Kina.

Mandag: Jeg beder for Brad Yu,
lederen af Voice of Salvation, vores
samarbejdspartner, når det gælder
programmer til Kina. Vil du give ham
visdom, styrke og kræfter til arbejdet.

Mandag: Jeg beder for de mange børn i
Kina, som er efterladt hos slægtninge eller
er helt alene, fordi forældrene må flytte til
byen for at få arbejde. Jeg beder om, at du
må lindre deres savn og hele deres sår.

Tirsdag: Jeg beder om, at Norea må
kunne inspirere, opmuntre og hjælpe de
mennesker, vi er i kontakt med, uanset
om det er gennem de sociale medier,
forbønstjenesten eller andet.

Tirsdag: Gud, jeg takker dig for Noreas
mange frivillige, som på forskellige måder
gør en stor indsats for mediemissionen.
Jeg beder om, at du vil inspire dem og
styrke dem i den fælles opgave, de har
med at formidle dit ord til de unåede.

Tirsdag: Jeg beder for Noreas
mødevirksomhed i Danmark, at det må
bidrage til at flere må blive engageret i
mediemission.
Onsdag: Jeg beder for kvinder og mænd
i Albanien, som har det svært i hjemmet
på grund af vold, arbejdsløshed og
alkoholmisbrug. Jeg beder om at ”Kvinder
med Håb”-programmet må forandre
hjerter og sind og give opmuntring og håb
til lytterne.
Torsdag: Jeg beder for radioprogrammer,
som når millioner af mennesker via
radiostationer spredt ud over ø-riget
Indonesien. Jeg beder om vækkelse i
landet og for kristne i vigtige politiske
stillinger.
Fredag: Jeg beder om beskyttelse for vore
TV-partnere i Mellemøsten. Mange steder
har over 90 % af befolkningen mulighed
for at se TV-udsendelser, og jeg beder om
at de må finde SAT-7s udsendelser og få
nyt håb.
Lørdag: Kære Gud. Jeg takker dig for de
mennesker, der lytter til Norea WebRadio
hver dag. Jeg beder om, at udsendelserne
vil føre mennesker tættere ind til dig.
Søndag: Jeg beder for Wakshuma og
de øvrige medarbejdere i Etiopien, som
producerer programmer og besvarer
henvendelser fra lyttere. Vil du give dem
visdom og kræfter til arbejdet.

Onsdag: Jeg beder for Navy So, lederen af
”Kvinder med Håb” i Cambodja. Hun står
alene med mange opgaver. Vil du give
hende vidsom og kræfter til arbejdet.
Torsdag: Kære far. Jeg beder for de
grønlandske kvinder, der går og overvejer
at få foretaget en abort. Der er lige så
mange aborter som fødsler på Grønland,
og jeg beder om, at du må standse disse
ulykkelige kvinder og give dem hjælp og
styrke, så de vælger at få deres barn.
Fredag: Jeg beder for de ansatte på Radio
Shema i Tyrkiet. Beskyt og opmuntre du
dem, Gud, i de forskellige udfordringer de
står med.
Lørdag: Kære Gud. Jeg takker for det
samarbejde, Norea har med partnere
rundt om i verden. Jeg beder dig om, at
du vil beskytte medarbejderne, når de
rejser rundt, og de gæster der kommer fra
udlandet.
Søndag: Jeg takker for, at lyddramaserien
”Healing Voice”, som uddeles på mp3afspillere til ari-folket i Etiopien, har været
til stor gavn og glæde. Jeg beder om, at
den må blive oversat til flere sprog, så flere
kan høre episoderne.

Onsdag: Jeg beder for de kristne i
Centralasien, hvoraf de fleste er førstegenerations kristne. Jeg beder om, at
kristne radioprogrammer må give god
oplæring om Jesus til den voksende kirke.
Torsdag: Jeg beder om, at du, Gud, særligt
vil se til de kristne i Indien, som oplever
forfølgelse i troen. Jeg beder om, at kristne
radioprogrammer må hjælpe dem til at
blive bevaret i troen.
Fredag: Tak Gud, for at over 600 millioner
mennesker i Mellemøsten og Nordafrika
kan få evangeliet lige ind i stuen gennem
TV. Jeg beder for mennesker i den arabiske
verden, som har taget i mod Jesus som
deres frelser.
Lørdag: Tak for at det har været muligt
for danske kirkelige organisationer at drive
mission gennem mange år. Tak for at
mange børn og voksne, ud over jorden,
har mødt Jesus gennem arbejdet.
Søndag: Jeg beder for arbejdet med
at opstarte et nyt kristent program for
somaliske børn. Jeg beder om, at de rette
medarbejdere må blive fundet, og at de
økonomiske midler må være tilgængelige.

