
FREDAG
KINA
Vi ber
- for de kristne i denne tiden med 
virusfrykt, når de ikke kan samles 
til møter og gudstjenester, om at 
de styrkes i troen når de alene, el-
ler sammen med familien, leser i 
Bibelen, ber og synger. 

- om at vitnesbyrdet om Jesus skal 
nå nye mennesker i en situasjon der 
alle må holde seg i ro.

TAIWAN
Virusfrykt har også satt sitt preg på 
Taiwan. Nå holdes det bare gudstje-
nester i kirkene, alt annet er kan-
sellert. 

Vi ber
- om at troen og frimodigheten styr-
kes blant de kristne, og at mange 
flere vil vende seg til Gud for å finne 
fred i livet.

KONTAKTMISJONÆRER
Cecilie og Stephen Thomas på 
Madagaskar
Ingvild og Thomas på Hawaii
Lill og Neville Muir i Australia
Bjørg og Samuel Aweida i Israel.

LØRDAG
MALI
Vi ber
- for trygghet og gode arbeids-
forhold for alle ansatte i MELM.

- for misjonærene 
Solomon og  Rahila 
og radioarbeidet i 
Sevare.

- om at omorgani-
sering av MELM må 
lykkes og at den nye 
direktøren, Magadji Thomas fra den 
lutherske kirka i Kamerun, må få en 
god inngang i tjenesten.

- for den politiske situasjonen i landet. 

ETIOPIA
I mars 2020 er det fred igjen i 
Blånildalen, etter ett år med etnisk 
krig mellom gumuz- og oromo-
befolkningene.

Vi ber
-om fortsatt fred, for valget i Etio-
pia, og for arbeidet med å opprette 
en gumuz-synode i dalen.

- om visdom for ledelsen i Mekane 
Yesus i arbeidet med forsoning mel-
lom de ulike etniske gruppene.

SØNDAG
ET FOLK I 
 SENTRAL-ASIA
Vi ber
-for utsendingene som er tilbake 
i byen sin og motiverte til å lede 
kirkeplantingsarbeidet 
der. Be om utholdenhet 
og fortsatt motivasjon
- om visdom i å struk-
turere hverdagen og for 
å tilrettelegge for en god 
hverdag for Hannah (4)
- for reiser som utsend-
ingene har denne våren 
i forbindelse med opp-
læring av nye arbeidere i landet. 
Be om beskyttelse og for gode 
muligheter til å utruste nyankomne 
kollegaer.
- om ledelse inn i relasjoner med 
familier og for mulighet til å dele 
tro sammen med dem.

KONTAKTMISJONÆRER
Thomas og Katie Nielsen i Australia  
Et ektepar i Midtøsten
Inga May og Niklas i Thailand 
Solveig og Randal i Thailand
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TORSDAG
ET LAND I 
MIDTØSTEN
Vi ber
- for de nye troende som sliter med 
penger og for utsendingene som 
skal undervise dem om et bibelsk 
perspektiv på penger og 
pengebruk. 
- om at utsendingene 
må treffe mennes ker 
som søker Gud.
- om en god start for 
en ny kirke, med villige 
ledere, reproduserbare 
huskirker og at Guds ord 
får virke og prege liv.
- om trivsel og over-
skudd for utsendingene i tjeneste, 
familieliv og vennskap.

INNVANDRER-
ARBEID
Vi ber
- for de fire menighetene som deltar i 
læringsnettverk for inn vandrerarbeid
- om at flere av menighetene skal bli 
et godt, åndelig hjem for våre nye 
landsmenn
- for dem som enten bruker eller 
vurderer å bruke “Al Massira” eller 
disippelkurset “Kom og følg meg” i 
møte med innvandrere.
- for ansatte og frivillige som arbei-
der blant våre nye landsmenn rundt 
omkring i Frikirkens menig heter.

MANDAG
ISRAEL
Vi ber
- for Bibelselskapet i Israel og de 
mulighetene de har for å forkynne 
evangeliet for israelerne. 

- om at mange flere israelere skal få 
komme til tro. 

- våre partnere, Bibel-
selskapet i Israel og 
Netivah.

Takk for 
- at den messianske bevegelsen er 
sterkt voksende og har mange unge 
som lever troen sin ut i hverdag-
slivet. 

KONTAKTMISJONÆRER
Anne Brit og Kassim Tiriwa i 
 Uganda
Anne Marit og Alwyn Viljoen i 
Norge
En familie i Midtøsten
Heidi Evensen på Filippinene
Jorid og Ned Spiecker i Albania
Marianne og Jonny Mydland i 
Kenya

TIRSDAG
PALESTINA
Vi ber
- for PBS og krevende prosesser som 
de står i. 
- om visdom, helse og velsignelse 
for PBS sin stab.
- for disipler av “Hanan”, for indre 
helbredelse for disse og at de skal 
vokse i troen på Jesus.
- om god helse for Hanan og glede 
og styrke i tjenesten. 
- for politisk stabilitet og ro.

TERRORTRUSSELEN
I flere av områdene der Frikirken ar-
beider, er det stadig trusler om ter-
ror, forfølgelse eller naturkatastro-
fer. Be om beskyttelse for land og 
folk, for medarbeidere, partnere og 
utsendinger. Be også for visdom i 
krisesituasjoner.

FRIKIRKENS HOVEDKONTOR
Takk for misjonsstrategikonferansen 
som var i januar, med deltakere 
fra hele kirkesamfunnet. Be for 
misjons utvalget som tar prosessen 
videre fram mot fremlegg på syn-
oden i 2021.

- Be for innsamling i 2021 – for 
FriBUprosjektene og andre pros-
jekter, og for større nærhet mellom 
misjon og menighetene. 

- Be for misjonsleder og misjonsstab 
på hovedkontoret.

ONSDAG
JAPAN
Vi ber
- for språkstudiene til 
Helga Irene og Andreas
- for familien Topland i 
tiden etter at datteren 
Julia døde i juli i fjor, 
og for hennes  venner 
fra barnehagen og 
 søndagsskolen.
- at oversettelsen av bo-
ken Becoming one med 
seminarer skal bidra til 
sunne og sterke kristne 
familier
- Forberedelser for 
FriBU teamet i påsken 
og arbeidet etter at de 
har dratt 
- om Guds velsignelse og 
ledelse for Kinkikirken
- nabolaget og gjennom-
brudd
 

Takk for
- barnehageplass for 
Aron Elias.
- tante til Marie fikk troen 
på Jesus gjennom død og 
begravelse av hennes mor
- at folk kommer til tro, 
disippelgjør hverandre og danner 
husfellesskap
- at Gud gjennom Julia sin død 
har gitt håp og tro til mange
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