fredag

lørdag

Japan

Innvandrerarbeid

Be om at det nylig
oversatte ekteskapskurset skal bli til velsignelse for mange
Be for de japanske troende
som leder og underviser
andre til tro. Be om mot og
visdom for Yumi, Kazue, Marie, J ohnny, Migiwa og Harue.
Be for beskyttelse for dem
som tar imot Jesus, men står
alene med sin tro i familien.
Be om at de hjemløse skal bli
sett, og at de skal få kjenne
på at Jesus er der for dem
som de er.
Be for innspurten av språkstudiet til Andreas og Helga
Irene, og for språkutviklingen til Aron Elias.

Takkeemner

Takk for bønnehuset, som
brukes s tadig og forvandler
oss som er der.
Takk for Hanna Olivia, som
ble født i februar (datter av
Andreas og Helga Irene).

Ingebjørg

Vi ber om at den
nyutgitte boka Fra
fremmed til familie
skal bli en god ressurs
for menigheter som ønsker å være
et åndelig hjem for nye troende som
kommer fra en muslimsk bakgrunn

Nathan

Vi ber om at menighetene skal få
opprettholde kontakten og utvikle den
videre med innvandrere, på tross av
alle begrensninger

Ruth Kari

Vi ber om at ansatte og frivillige som
jobber blant våre nye landsmenn skal
få en fornyet inspirasjon fra Gud til å
fortsette i tjenesten

Annet
Knut Ola

Helga Irene

Andreas

Takk for frikirketeamet som er
familie for hverandre og har vært tett
i korona-tiden.
Takk for hele familier som har tatt imot
Jesus.

Frikirken planlegger å sende et
ektepar til Midtøsten fra august. Be
om en god forberedelsestid for d
 isse.
Mannen er allerede i gang med
intensive språkstudier digitalt.

søndag
Et land i Midtøsten
Takk for at de nye
lokale troende har et
hjerte for å nå ut til
nye!

Be fortsatt om at de lokale
troende skal se Guds rike
rundt seg, i sine familier,
på jobb og i nabolag. Vi
har troende og søkere
Gud har ledet oss til fra
disse familiene: Majali,
Maita, Karaki, Shamileh,
Abu Amraw og Habashna. Vi ønsker
å se at e
 vangeliet forkynnes og at
mennesker blir helbredet gjennom de
lokale troende!
Be om at Gud skal være med alle som
strever med å få livet til å gå rundt.
Koronakrisen er en annerledes krise
i Midtøsten. Mange har mye mindre
penger nå enn det lille de hadde før.

Be for misjonsinnsamlingen som skal
være fra Kristi Himmelfartsdag til
pinse, med fokus på Det Palestinske
Bibelselskapet sitt arbeid i Gaza.
Be om at vi i misjonen skal kunne
utnytte digitale muligheter godt nå
som vi har vært mye begrenset av
restriksjoner på fysiske møter og
besøk.

Kontaktmisjonærer

Cecilie og
Stephen Thomas, Madagaskar
Ingvild og Thomas, Hawaii
Lill Muir, Australia
Thomas og Katie Nielsen, Australia
Anne Marit og Alwyn Viljoen, Norge
Et ektepar i Midtøsten
En familie i Midtøsten

Sammen
om oppdraget

Be for

Frikirkens
arbeid med
kirkens
verdensvide
oppdrag
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mandag
Taiwan

Be for godt samarbeid mellom
pastorene i de sju
menighetene og for
synodeformann Liu.
Be om at kirkemedlemmene må stole
mer på Gud.
Takk for at vår søsterkirke når ut til
mange med evangeliet tross koronaepidemien. Be for lederne og at flere
tar imot Jesus.
Takk for alle ansatte og medarbeidere
som jobber blant eldre i Dongshih! Be
om at flere av dem må komme til tro.

Kina

Be for bibelskolen
i Xian, studenter og
lærere. De er fysisk
samlet på skolen
dette semesteret, men studentene kan
ikke være i praksis.

tirsdag
Et folk
i Sentral-Asia

Be om en god
avslutning av 10 års
tjeneste.
Be om at pionerkirkeplant
ingsarbeidet som utsend
ingene fikk være med
å starte opp i 2017 fort
setter. Be om at de riktige
menneskene kommer og
at de får den nødvendige
støtten de trenger fra sine utsendermenigheter. Be også for s tyrke og
visdom til familien som blir igjen og
går inn som ledere av arbeidet.
Det er tre personer som ønsker å bli
døpt denne våren. Be om ledelse av
Den Hellige Ånd til å finne ut hvordan
det skal gjøres rent praktisk, og for rik
velsignelse over de nye troende i byen
vår.

Etiopia

I Ankang leser mange i menigheten
Bibelen samtidig fra kl. 06 til 07. Det
har vært trosstyrkende og inspirerende. «Det er jo Guds ord vi lever av!»
sa pastoren begeistret.

Be om at vår
søsterkirke skal
få være lys og
salt og spre fred
i en vanskelig tid
med etniske konflikter.

Kontaktmisjonærer

Be om frimodighet for de nyutdannede
Gumuz-pastorene.

En familie i Sentral-Asia
Bjørg og Samuel Aweida, Israel
Heidi Evensen, Filippinene
Solveig og Randal, Thailand

onsdag
Israel

Be for Tel Aviv Out
reach Center, som
fram til nå har hatt tre
fulle nedstengninger
på grunn av pandemien.
Mange har vist interesse
for Bibelen det siste året.
Be om god frukt i arbeidet, Andy Ball
og for Andy som leder det hele.
Be for Netivah (som jobber med messiansk ungdom) – takk for at de i stor
grad har klart å tilpasse seg pandemien og restriksjonene. Be for de nye
digitale virkemidlene de har utviklet,
og at de også kan være en styrke for
arbeidet videre.
Be for Musalaha som skal rekruttere
30 kvinner til prosjektet som Frikirken
støtter: at de vil finne gode kandidater
som ønsker å bidra til forandring i sine
lokalsamfunn.

Kontaktmisjonærer

Jorid og Ned Spiecker, Albania
Marianne og Johnny Mydland, Kenya
Anne Brit og Kassim Tiriwa, Uganda

Folderen kan lastes ned fra
frikirken.no/misjonsressurser

torsdag
Mali

Be om fred i Mali.
Be for kontaktene til
utsendinger, og at
nye troende skal vokse i troen.
Be for menigheten og at de skal se
sitt oppdrag i å disippelgjøre nye
mennesker.
Be om åndelig vekst for ungdommen.
Be for helseutfordringene i Salomon
familien.

Palestina:

Be for valg
både i Israel og
Palestina. Be
om gode ledere
som ønsker fred.
Be for alle ansatte i Det Palestinske
Bibelselskap (PBS), og om beskyttelse i pandemien. Flere ansatte har
vært smittet av viruset.
Be for «Hanan» som jobber blant
muslimer som vil bli bedre kjent med
Jesus. Hun sier at mange familier på
Vestbredden lider av arbeidsløshet,
og at de strever med å få endene til å
møtes på grunn av pandemien. Be for
disse, og for visdom for «Hanan» til
hvordan å hjelpe dem.

