NOVEMBER

DECEMBER

Mandag: Jeg beder om at lyddramaserien
”Healing Voice” må nå ud til endnu flere i
Etiopien med kundskab om fødselsskader
og med budskabet om Guds kærlighed.

Mandag: Jeg beder for radiolyttere i
Eritrea, som oplever, at programmerne er
som en menighed for dem. Mange kan ikke
gå i kirke, og derfor er solid undervisning i
radioen ofte det eneste, som holder deres
tro i live.

Mandag: 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.

Tirsdag: Jeg beder om, at mange må blive
oplært i den kristne tro gennem medierne.
Kirken vokser hurtigt, og der er mangel på
ledere med bibelkundskab. Bed om at Kina
må blive bevaret mod vranglære.
Onsdag: Jeg beder for Noreas daglige
leder og bestyrelsen. Vil du give dem
visdom til at prioritere ret og følge din vilje.
Torsdag: Jeg beder for lederne af ”Kvinder
med Håb”-arbejdet i Centralasien. Det
er ikke uden risiko, at de er med i dette
vigtige arbejde.
Fredag: Jeg beder om din velsignelse over
de mange ”Radio-hjemmegrupper”, som
i fællesskab lytter, diskuterer og oplæres i
troen gennem programmer.
Lørdag: Jeg beder om beskyttelse, visdom
og kreativitet til SAT-7 medarbejdere, så de
kan tjene befolkningen i Mellemøsten og
Nordafrika bedst muligt.
Søndag: Jeg beder for de mange
nydanskere i Danmark. Vil du hjælpe dem
til at møde kristne, som kan vise dem hen
til dig.
Lad også hjemmesiden nydansker.net
blive til velsignelse for disse mennesker.

Tirsdag: Jeg beder for det kristne
radioprogram ”Popcorn” for børn i
Kina. Mange børn bliver efterladt, fordi
forældrene flytter til byen for at få arbejde.
Jeg beder om, at børnene må finde håb og
trøst gennem programmerne.
Onsdag: Jeg takker for de mange, som
støtter Noreas arbejde økonomisk. Vil du
velsigne dem i givertjenesten.
Torsdag:Jeg beder for produktionen af
”Kvinder med Håb”-programmet i Albanien,
Cambodja, Etiopien og Centralasien. Vil
du give åndelig visdom og kreativitet til
medarbejderne.
Fredag: Jeg beder om, at det må blive
muligt at få flere bibler ind i Centralasien.
Jeg beder også om radioer til menigheder i
disse såkaldte stan-lande.
Lørdag: Jeg takker for Shema Media
Group, som sender kristne programmer
fra flere radiostationer i Tyrkiet. Vil du
beskytte lederen Sonér Tufan og de øvrige
medarbejdere.
Søndag: Jeg beder for den danske regering.
Vil du hjælpe dem til at følge dine veje, når
de skal lovgive.

Tirsdag: Jeg beder for familieprogrammet
”Our Time”, som især er rettet mod familier i
Kina. Jeg beder om, at lytterne må få hjælp
til at fokusere på sande livsværdier.
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OKTOBER

Onsdag: Jeg takker for de mange, som
lytter til Norea WebRadio. Jeg beder om,
at udsendelserne må føre mennesker i
Danmark nærmere dig.
Torsdag: Jeg takker for de mange, som er
med i ”Kvinder med Håb”s bedenetværk i
Danmark og på Færøerne. Vil du velsigne
den enkelte forbeder og give udholdenhed
i tjenesten.
Fredag: Jeg beder for de unge i
Centralasien, som søger håb. Mange
påvirkes af islam. Jeg beder om, at
de i stedet må opdage de kristne
radioprogrammer og lytte til dem.
Lørdag: Jeg takker for, at over 600 millioner
mennesker i Mellemøsten og Nordafrika,
kan få evangeliet lige ind i stuen gennem
TV. Jeg beder om, at mennesker i den
arabiske verden, som har taget imod Jesus,
må blive bevaret i troen.

Bed med

NOREA
“...for han, som er i jer,
er større end han, som
er i verden”
(1. Joh 4, 4b)

Søndag: Jeg beder for mennesker i vores
eget land, som slider med bekymringer for
sig selv eller for andre. Vil du bære byrderne
for dem.
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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.
I denne folder finder du et bedeemne til hver
dag i ugen fra juli til december. Gud ønsker,
at vi skal bede til Ham, og det nytter at bede.
Brug gerne folderen som bogmærke.

En seer i Iran

norea.dk

AUGUST

SEPTEMBER

Mandag: Jeg beder for Wakshuma, leder
af Mekane Yesu kirkens mediearbejde, og
de øvrige medarbejdere i Etiopien. Vil du
give dem visdom og kræfter til arbejdet.

Mandag: Jeg beder for Eritrea, hvor
forfølgelsen af kristne er ekstrem, blandt
andet på grund af islamisk ekstremisme
og et regime, som vil udrydde den kristne
tro i landet. Jeg beder om, at evangeliet
må nå frem gennem vores kristne
radioprogrammer.

Mandag: Jeg beder for Somalia,
som i en årrække har været blandt
verdens værste lande for kristne. Især
for kristne konvertitter. Jeg beder for
radioprogrammerne til landet og for
korrespondancen med lyttere, som ønsker
at vide mere om den kristne tro.

Tirsdag: Jeg beder for Brad Yu, lederen
af Voice of Salvation, som er vores
samarbejdspartner omkring programmer
til Kina. Vil du give ham visdom og kræfter
til arbejdet.

Tirsdag: 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. Jeg beder om, at de unge må få
hjælp til at se Jesus.

Tirsdag: Jeg beder for programmet
”Awake with the Angels”, som især er rettet
mod unge i Kina. Verdslighed får en større
og større magt. Bevar de unge i troen.
Onsdag: Jeg beder for Noreas
mødevirksomhed i Danmark, at den må
bidrage til, at flere bliver engageret i
mediemission.
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“Jeg er så taknemmelig for jeres
venlighed og flittige arbejde for
at forene os i Iran, så vi med
ét hjerte og én stemme kan
påkalde Herren og modtage
god undervisning. Dette er
ikke blot et program eller et
mediearbejde - det er i sandhed
vores kirke i øjeblikket.”

JULI

Torsdag: Jeg takker for, at Domenika i
Albanien, som har været udsat for vold,
har taget imod Jesus. Jeg beder om, at
hun må blive bevaret i troen.
Fredag: Jeg beder for myndighederne i
Indien, som overvejer at indføre en lov
fra 2021, der vil gøre al kristen aktivitet
ulovlig. Vil du være særligt nær hos de
kristne.
Lørdag: Jeg takker for kristne TVudsendelser i Mellemøsten og Nordafrika,
som giver trøst, forståelse og håb til
kristne, der er ramt af konflikter og krig.
Vil du velsigne samarbejdet med vores
partner SAT-7.
Søndag: Jeg beder om, at du vil være
med de mange familier i Danmark, som
går i stykker pga vanskelige forhold. Vil du
hele de brudte hjerter.

Onsdag: Jeg takker for, at Norea
WebRadio kan fejre 10 års jubilæum den
1. september. Vil du velsigne Åbent Husarrangementet på dagen.
Torsdag: Jeg beder for Navy So, lederen
af ”Kvinder med Håb” i Cambodja. Hun
står meget alene med opgaverne. Vil du
kalde flere nye medarbejdere.
Fredag: Jeg beder dig kalde flere
medarbejdere som kan tage ud på
lytterbesøg i Indien. Jeg beder også om
økonomiske midler til en bil, da det vil gøre
det muligt at nå rundt til flere lyttere.
Lørdag: 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.
Søndag: Jeg beder om, at hjemmesiden
”Lyset og Livet” må være til opbyggelse og
styrkelse i troen for mange.

Onsdag: Jeg takker for Noreas mange
frivillige, som på forskellige måder gør en
indsats for mediemissionen. Vil du styrke
og inspirere dem i tjenesten.
Torsdag: Jeg beder for den europæiske
”Kvinder med Håb” konference, som finder
sted i Slovakiet den 25. – 28. september. Vil
du velsigne arrangementet, så det bliver til
opmuntring og inspiration for deltagerne.
Fredag: Jeg beder for lederen af arbejdet
i delstaten Jharkhand i Indien. Vil du give
ham kræfter og visdom til arbejdet.
Lørdag: Jeg takker 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.
Søndag: Jeg beder for NoreaShop, som
sælger varer fra de lande, hvor Norea
har projekter. Tak for de mange, som
gennem køb i shoppen, er med til at støtte
mediemissionens sag.

