OKTOBER
Mandag: Jeg beder for oversætteren af
den danske ”Kvinder med Håb” (KmH)bedekalender og de to oversættere af den
færøske udgave. Vil du give dem visdom,
styrke og kræfter til opgaven. Jeg beder om
muligheder for at starte KmH-arbejde på
Grønland.

Onsdag: 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.
Torsdag: 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.
Fredag: 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

Mandag: 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.

Mandag: Jeg beder om, at du vil guide og
velsigne den globale leder af ”Kvinder med
Håb”-arbejdet, Peggy Banks. Jeg takker for de
mange måder, hvorpå arbejdet er med til at
bringe håb til kvinder og hele verden.

Tirsdag: Jeg beder for programmet ”The
Christian Home”, som handler om den kristne
familie. De kristne familier i Centralasien
møder mange udfordringer i form af gamle
traditioner og familiemønstre.

Tirsdag: Jeg beder for produktionen af
radioprogrammer på nye sprog i Indien.
Forfølgelsen af de kristne er voksende.
Jeg beder om, at de må blive bevaret
i troen. Vil du også velsigne de mange
”Radiohjemmegrupper”, som lytter i
fællesskab og dermed oplæres i troen.

Onsdag: Jeg beder for vores partner SAT-7,
som dagligt sender kristne TV-programmer
til Tyrkiet, Iran og hele den arabiske verden i
Mellemøsten og Nordafrika. Det er en vigtig
platform for at kunne bringe det kristne håb.
Jeg beder om visdom og kræfter til den nye
leder Rita El Mounayer.
Torsdag: Jeg beder om vækkelse og
fornyelse i hele det danske rigsfællesskab. Vil
du give kristne frimodighed til at vidne om
dig i hverdagen, sådan at flere ser, hvor godt
det er at høre dig til.
Fredag: Islam og herlighedsteologi vinder
frem mange steder i Afrika. Jeg beder om, at
forkyndelse af dit sande og livgivende ord må
få fremgang i Afrika.

Lørdag: 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.

Lørdag: 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.

Søndag: Jeg takker for, at Norea i samarbejde
med LMBU kan lave små videoandagter for
børn på Gumle.tv. Jeg beder om ressourcer,
så konceptet kan forbedres og udvikles. Tak
for gode tilbagemeldinger og for at nogle
børnehaver og -klubber bruger dem.

Søndag: Jeg beder for Noreas ansatte. Jeg
beder om, at du må styrke og inspirere dem
i tjenesten. Vil du give visdom til at forvalte
indkomne gaver på den bedst mulige måde,
så flere kan lære Jesus at kende. Tak for de
mange givere og frivillige medarbejdere.
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DECEMBER

Onsdag: Jeg takker dig for, at SAT-7 Academy
giver flygtningebørn og internt fordrevne,
som bor i flygtningelejre, mulighed for at
modtage undervisning i engelsk, arabisk,
fransk, matematik og fysik. Der er 33,5 mill.
flygtninge i Mellemøsten og Nordafrika (kilde:
SAT-7)
Torsdag: Jeg beder for julehøjtiden. Må
det være julens budskab, som kommer i
centrum fremfor gaver og hygge. Jeg beder
om, at juletiden må blive en anledning til at
nydanskere får hørt om Jesus.
Fredag: 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.
Lørdag: 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.
Søndag: Jeg takker dig for hjemmesiden
tilliv.dk, henvendt specielt til unge. Jeg beder
om, at flere må finde siden og få hjælp og
opmuntring i andagtslivet. Jeg beder for
redaktionen og de teknisk ansvarlige for
siden.
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Tirsdag: Jeg beder for George Philips, som
i år går på pension og overgiver ledelsen
af TWR India til en ny. Vil du være med i
overdragelsen. Jeg beder også om kræfter
og visdom til lederen af arbejdet i delstaten
Jharkand i Indien.

NOVEMBER

Bed med

NOREA

“Og dette er den frimodighed,
vi har over for ham: at hvis vi
beder om noget, som er efter
hans vilje,hører han os. Og når
vi ved, at han hører os, hvad vi
end beder om, så ved vi også,
at vi allerede har fået det, vi
har bedt ham om.”
(1 Joh 5, 14-15)

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 juli til december. Gud ønsker,
at vi skal bede til Ham, og det nytter at bede.
Brug gerne folderen som bogmærke.

“Tak for at I er Herrens tjenere.
Gud velsigne jer.
Jeg glæder mig til at stå op hver dag,
fordi jeg har jer, og jeg hører jer fra
morgen, til jeg går i seng. Det er liv for
mig, og I er som solskin.
Jesus lever. Tak kære venner.
Kærlige hilsner fra
jeres søster i Herren Jesus.”
Norea WebRadio lytter

norea.dk

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

Mandag: Jeg beder om visdom og vejledning
til lederen af ”Kvinder med Håb”-arbejdet i
Cambodja, Navi. Jeg beder for de kristne,
som ikke har mulighed for at mødes under
corona-krisen, hvoraf nogle heller ikke kan
følge med online, fordi de ikke har adgang til
internettet. Vil du bevare dem i troen.

Mandag: Jeg beder for lederen af TWR
Albania, Ledi, og hendes arbejde med bl.a.
”Kvinder med Håb”. Vil du give hende og
de øvrige medarbejdere visdom i arbejdet.
Tak for forskellige muligheder for at besøge
kvindehjem og steder, hvor unge kvinder,
udsat for menneskehandel, finder tryghed.

Mandag: Jeg beder for produktionen af
”Kvinder med Håb”-programmet i Albanien,
Cambodja og Centralasien. Jeg beder om,
at budskab om håb må nå ud til mange, og
at mange må blive hjulpet både åndeligt
og praktisk, når medarbejderne er på
lytterbesøg.

Tirsdag: 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, f.eks. ”Value of Life”
om kristne livsværdier, specielt rettet mod de
unge.

Tirsdag: Jeg beder for det nye Norea-initiativ
i Spanien: Podcast rettet mod unge. Jeg
beder også for Noreas radioprogram-projekt i
Serbien, som især er rettet mod romaer.

Tirsdag: Jeg beder for ledere og
medarbejdere af radio-arbejdet i
Centralasien. Det er ikke uden risiko, at de er
med i dette. Jeg beder om, at du vil beskytte
og bevare dem. Jeg beder også for driften af
Silkevejs-senderen.

Onsdag: Jeg takker for, at vores partner SAT-7
Türk stadig kan sende TV via den statslige
satellit i Tyrkiet. Vil du beskytte de ansatte. Jeg
takker også for, at Jesus-filmen er begyndt at
blive sendt på det nationale tyrkiske TV. Jeg
beder om, at flere derved må lære Jesus at
kende.
Torsdag: Jeg beder om, at myndigheder
i Danmark, Grønland og på Færøerne må
træffe de rigtige valg i forbindelse med
genåbningen efter corona-krisen.

Onsdag: Jeg takker for muligheden for
at drive radio i Mardin, som ligger i den
sydøstlige del af Tyrkiet, hvor der er mange
forskellige kulturer. Jeg beder om, at Radio
Shema må kunne bringe håb til arabere,
kurdere og assyrere.
Torsdag: Jeg beder om, at befolkningen i det
danske rigsfællesskab må bruge den læring,
som corona-krisen medførte, til at træffe
gode valg, når det gælder at prioritere tid og
familieliv.

Fredag: 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.

Fredag: Jeg beder for det somaliske
børneprogram, som Norea er en del af. Jeg
beder om, at det må komme ud til rigtig
mange og vise dem hen til Jesus som deres
frelser og beskytter. Jeg beder også for
programmet ”Dr. Luke”, rettet mod muslimer,
om både sundhed og åndelige emner.

Lørdag: 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.

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

Søndag: Jeg takker og priser dig, Gud, for at
Norea fik lov at fejre sit 50 års jubilæum den
2/2, inden landet lukkede ned på grund af
corona. Tak for det store fremmøde og den
positive stemning.

Søndag: Jeg takker for de mange nye lyttere,
som kom til i forbindelse med corona og
nedlukningen af landet. Tak for de mange
frivillige, der hjælper med at producere
programmer til Norea WebRadio.

Onsdag: Jeg takker dig for Noreas første
medie-missionær, Kasper Breindahl, som
sammen med sin kone Stephanie bor på
Cypern. Jeg beder om din velsignelse over
arbejdet med at koordinere produktioner og
optage programmer til Iran for vores partner
SAT-7 Pars.
Torsdag: Jeg beder om, at de kristne i
Danmark, Grønland og på Færøerne må
lade Jesus være centrum i deres liv, både i
missionsarbejdet, menighedsliv, familieliv og
deres personlige liv.
Fredag: Jeg beder om, at radioprogrammer
til Etiopien må nå endnu flere mennesker
fra unåede folkegrupper. Vil du give visdom
og styrke til lederen Wakshuma Terefe og de
øvrige medarbejdere i ”Evangeliets Stemme”.
Lørdag: Jeg beder om, at du vil beskytte
husmenighederne i Kina og deres præster. Vil
du bevare de kristne i troen og hjælpe dem
til at være et vidnesbyrd for andre.
Søndag: Jeg beder for Noreas daglige leder
og bestyrelse. Vil du give dem visdom til at
følge din vilje og prioritere ret i de mange
idéer, som opstår. Corona-krisen åbnede op
for nye muligheder bl.a. online-gudstjenester.

