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Mandag: Jeg beder om vækkelse i
Grønland. Der er et stort behov for, at
Jesus får lov at komme til og forvandle
liv indefra. Grønland har verdens højeste
selvmordsprocent.

Mandag: Jeg beder for de kristne
ægteskaber. Vil du styrke og bevare dem.
Vær med de mange familier i Danmark,
som går i stykker pga vanskelige forhold.
Vil du hele de brudte hjerter.

Mandag: Jeg beder om vækkelse og
fornyelse i Danmark. Vil du vejlede dem,
som møder modstand i medierne, fordi de
ønsker at holde fast i dit ord.

Tirsdag: Jeg beder for det somaliske
børneprogram, som Norea er en del af.
Jeg beder om, at det må komme ud til
rigtig mange børn og voksne og vise
dem hen til Jesus som deres frelser og
beskytter.

Tirsdag: Jeg beder for Temesghen
Zecharias, som er leder af radioarbejdet
Evangelisets stemme i Eritrea. Jeg beder
om, at han må få visdom og kraft i sin
tjeneste.

Torsdag: Jeg takker for, at Norea i
samarbejde med LMBU kan lave små
videoandagter for børn. Jeg beder om, at
de må være med til at sprede evangeliet
om Jesus Kristus på en enkel og klar
måde til den yngste generation.
Fredag: Jeg beder for oversætteren af
den danske bedekalender. Vil du give
hende visdom, styrke og kræfter til
opgaven.
Lørdag: 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.
Søndag: Jeg beder om, at de kristne TV
programmer kan styrke de kristne i Iran.
Jeg beder om, at satellit-antennerne ikke
må blive fjernet af myndighederne.
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Torsdag: Jeg beder for Noreas ansatte.
Jeg beder om, at du må styrke og
inspirere dem i tjenesten.
Fredag: Jeg beder for lederne af ”Kvinder
med Håb”-arbejdet i Centralasien. Det er
ikke uden risiko, at de er med i dette.
Lørdag: Jeg beder for en god opstart af
radioprogrammer på seks nye sprog i
Indien.
Søndag: Jeg beder for de mange,
som bliver kristne, men som bor i et
muslimsk land og derfor ikke tør dele
deres tro med andre. Lad dem mærke
din nærhed og fred.

Onsdag: 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.
Torsdag: Jeg takker for alle, der støtter
Noreas arbejde økonomisk, og jeg beder
om at du vil opmuntre og velsigne dem
i givertjenesten.
Fredag: Jeg beder for produktionen
af ”Kvinder med Håb”-programmet
i Albanien, Cambodja, Etiopien og
Centralasien. Vil du give åndelig visdom
og kreativitet til medarbejderne.
Lørdag: Jeg beder for de kristne familier
i Centralasien, som møder udfordringer i
form af gamle traditioner
og familiemønstre.
Søndag: Jeg beder for de forskellige
radiostationer Radio Shema har i Tyrkiet.
Jeg beder om, at de ansatte må blive
opmuntret i tjenesten og mærke dit
nærvær midt i alle deres udfordringer.
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Onsdag: Jeg beder om, at mange må
blive oplært i den kristne tro gennem
medierne. Kirken i Kina vokser hurtigt,
og der er mangel på ledere med
bibelkundskab. Jeg beder om, at Kina må
blive beskyttet mod vranglære.

Onsdag: Jeg beder for det kristne
radioprogram ”Popcorn” for børn i
Kina. Mange børn bliver efterladt, fordi
forældrene flytter til byen for at få arbejde.
Vil du give børnene håb og trøst gennem
programmerne.

Tirsdag: Jeg beder om at
herlighedsteologien, som vinder frem
mange steder i Afrika, må standses, og
at det må være dit livgivende ord, der
forkyndes til frelse for afrikanerne.

Bed med

NOREA
“...Herren bliver en borg
for undertrykte,
en borg i trange tider;
de, der kender dit navn,
stoler på dig,
for du svigter ikke dem,
der søger dig, Herre.”
(Sl 9, 10-11)
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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.

“Det er som om, at et lys er
begyndt at skinne for mig for
enden af tunnelen. Jeg har haft
en svær tid, og jeg føler mig
meget alene. Men nu giver jeres
programmer mig et nyt håb.
Bed gerne for mig. Tak, må Gud
velsigne jer.”
Respons fra
Mellemøsten

norea.dk

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Mandag: Jeg beder for Grønland, som er
en del af det danske rigsfællesskab. Vold i
hjemmet er et stort problem. Mange bliver
udsat for incest og bærer store smerter og
ar efter seksuelle overgreb.

Mandag: 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.

Mandag: Jeg beder for den danske
regering. Vil du hjælpe dem til at følge
dine veje, når de skal lovgive. Vil du også
være med, når Færøernes Landsstyre skal
træffe beslutninger, især når det drejer sig
om abortloven.

Tirsdag: Jeg beder for det somaliske folk,
som er en af de folkegrupper i verden, der
er vanskeligst at nå med evangeliet. Jeg
beder om fred i landet.

Tirsdag: Jeg beder for radiolyttere i Eritrea,
som oplever, at radioprogrammerne er
som en menighed for dem. De fleste
kan ikke gå i kirke, og derfor er solid
forkyndelse i radioen ofte med til at bevare
dem i troen.

Tirsdag: Jeg takker for de kvinder, som er
blevet kristne i fængslet i Jinka (Etiopien)
gennem ”Healing Voice”. Jeg beder om, at
de må vokse i troen og blive bevaret, når
de bliver løsladt og kommer hjem igen.
Onsdag: Jeg beder for
radioprogrammerne til kinesiske
familier og børn. Jeg beder om at
myndighederne ikke får held med at
sætte en stopper for radioudsendelserne
og de kristne hjemmesider.

Onsdag: Jeg beder for Brad Yu, som
leder radioarbejdet på Taiwan, der sender
programmer til Kina. Vil du give ham
visdom, frimodighed og styrke til den
vigtige opgave med at nå kinesere
med evangeliet.

Torsdag: Jeg beder for Noreas daglige
leder og bestyrelse. Vil du selv kalde nye
ind i bestyrelsen og vil du give dem visdom
til at prioritere ret og følge din vilje.

Torsdag: Jeg takker for, at Norea har
været med til at sprede evangeliet i 49 år.
Jeg beder for forberedelserne til 50 års
jubilæet d. 2/2 2020 og om din velsignelse
over arbejdet.

Fredag: Jeg beder for lederen af TWR
Albania og hendes arbejde med bl.a.
”Kvinder med Håb”. Tak for forskellige
muligheder for at besøge kvindehjem
og steder, hvor unge kvinder, udsat for
menneskehandel, finder tryghed.
Lørdag: Jeg beder for lederen af arbejdet
i delstaten Jharkand i Indien. Vil du give
ham kræfter og visdom til arbejdet.
Søndag: Jeg takker for, at det stadig er
muligt at sende programmer via den
statslige satellit i Tyrkiet. Jeg beder om
beskyttelse for de ansatte hos vores TVpartner, SAT-7 Türk.

Fredag: Jeg takker og priser dig for, at du
har kaldet en ny medarbejder til ”Kvinder
med Håb”-arbejdet i Cambodja. Vil du være
med Navy So og Rachana Soch og velsigne
deres samarbejde.
Lørdag: 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.
Søndag: Jeg takker for, at Radio Shema
har haft mulighed for at være involveret i
TV-programmer i Ankara. Jeg beder om,
at du vil velsigne arbejdet og give tryghed
til de ansatte.

Onsdag: Jeg beder om, at du vil beskytte
husmenighederne i Kina og deres præster.
Torsdag: Jeg takker dig for muligheden
af at lave en ny hjemmeside: ’tilliv.dk’, som
henvender sig specielt til unge. Jeg beder
om, at de, der arbejder med siden, må få
visdom til at dele deres tro, så det bliver til
liv for mange.
Fredag: 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. Tak for at
der er blevet fundet oversættere af
bedekalenderen til færøsk.
Lørdag: Jeg beder om din velsignelse
over de mange ”Radio-hjemmegrupper” i
Indien, som i fællesskab lytter, diskuterer
og oplæres i troen gennem programmer.
Søndag: Jeg beder om, at børn på flugt fra
krig og terror i Mellemøsten må få glæde
af skoletilbuddet SAT-7 Academy.

