FREDAG
KINA

LØRDAG
MALI

Vi ber
- for både ledere og de kristne i
Ankangområdet. Det er urovekkende forandringer i friheten til å
drive kristent arbeid.

Vi ber
-om trøst for den nigerianske
misjonærparet Solomon og Rahila
som mistet et av sine seks barn i
sykdom høsten 2018.

- om at de kristne i Hanyin får en
fast plass hvor de kan samles.

- for byggingen av ny bibelskole i Xian.

- for studenter og lærere ved bibelskolen, og takk Gud for deres iver
og overgivelse.

TAIWAN
Vi ber
- for den nye synodeformannen, pas
tor Liu Xianrui, og det nyvalgte styret.
- for arbeidet blant barn og unge og
for fremvekst av yngre ledere.
- for det diakonale arbeidet for
eldre, for besøksvirksomheten og
god drift av aldershjemmet.

- for leirstedet som stadig er mer i
bruk, og at mange må få et møte
med Gud der.

ETIOPIA
Vi ber
- for den pågående
demokratiseringsprosessen i landet.

- for kirkens arbeid med fred og forsoning mellom ulike etniske grupper.

-enhet og samarbeid i menigheten i
Sevare.
-for den politiske
situasjonen i Mali,
der islamister stadig
får sterkere fotfeste.

-om at Guds kjær- Solomo og
lighet skal åpenbare Rahila
seg for fulanifolket
gjennom bibelundervisningen og
vennskap med kristne.

KONTAKTMISJONÆRER
Cecilie og Stephen Thomas på
Madagaskar
Ingvild og Thomas på Hawaii

Lill og Neville Muir i Australia
Folderen kan lastes ned fra
frikirken.no/misjonsressurser

SØNDAG
ET FOLK I
SENTRAL-ASIA
Vi ber
-for Frikirkens misjonærer som er i
permisjon i forbindelse med adopsjon av en liten datter.
-om at de skal få en fin
tid sammen med familie
og venner.
- for resten av teamet
som også er i sitt hjemland i forbindelse med
fødsel. Det er derfor
for tiden ikke arbeidere
i byen hvor Frikirken
arbeider.

- de troende som er i byen, om at
de må få anledning til å samles i
fellesskap.

KONTAKTMISJONÆRER
Anne Brit og Kassim Tiriwa i
Uganda

Anne Marit og Alwyn Viljoen i
Norge
En familie i Midtøsten

Sammen om

oppdraget

Be for
Frikirkens
arbeid
med kirkens
verdensvide

oppdrag

Heidi Evensen på Filippinene

Jorid og Ned Spiecker i Albania
Marianne og Jonny Mydland i
Kenya

Les misjonsnyheter i Budbæreren
og på budbareren.no

vår/sommer 2019

MANDAG
ISRAEL

TIRSDAG
PALESTINA

ONSDAG
JAPAN

Vi ber
- for arbeidet blant messiansk
ungdom gjennom organisasjonen
Netivah og for lederen Joel Goldberg og staben om at de skal bli
utrustet på alle måter til den
tjenesten de står i.

Vi ber
- for Det Palestinske Bibelselskapet
(PBS) og de 30 ansatte, om at de
skal være beskyttet på alle vis, og
at de skal være frimodige i tjenesten og ha glede og kreativitet i
arbeidet. La dem få gode kontakter
blant ulike grupper i det palestinske
samfunnet.

Vi ber
- om at Julia Topland
blir frisk og for familien i
denne vanskelige tiden. Ingebjørg

- at mennesker i Tel
Aviv skal få bli kjent
med Jesus gjennom Tel
Aviv outreach center. Be
om at alt skal legge seg
til rette økonomisk og Andy Ball
praktisk, slik at senteret
får den best mulige løsningen for
fremtiden.
- om styrke og pågangsmot for
lederne Andy Ball og Daisy i Tel
Aviv outreach center.

- for den messianske bevegelsen i
Israel. Be om sunne ledere, gode
visjoner, om enhet i bevegelsen
og om enhet med de palestinske
kristne.

- for «Hanan» som jobber med kvinner fra majoritetsbakgrunnen.

- om at flere som er født kristne skal
få kjærlighet til majoritetsbefolk
ningen og et ønske om å dele troen
med dem.
- om at tidligere deltakere i Bridgebuilders skal få styrke og mot til å
være et folk som bidrar til enhet og
fred.

KONTAKTMISJONÆRER
Bjørg og Samuel Aweida i Israel

TERRORTRUSSELEN
Terrortrusselen er stor i flere av
områdene hvor Frikirken arbeider,
både i Midtøsten og Afrika. Be om
beskyttelse for land og folk, og for
våre medarbeidere, partnere og
utsendinger.

FRIKIRKENS HOVEDKONTOR
Be om visdom for ledelse og stab
og at arbeidet blir til velsignelse for
alle samarbeidspartnere og Fri
kirkens menigheter.

KONTAKTMISJONÆRER
En familie i Midtøsten
Et ektepar i Midtøsten
Inga May og Niklas i Thailand
Solveig og Randal i Thailand

- for Helga Irene og
Andreas som kommer til
Japan som utsendinger
for Frikirken.
- for arbeidet blant
hjemløse i Nagoya.

Nathan

- om at flere fra utsendingenes omgangskrets
får troen på Jesus, tar
Ruth Kari
imot og blir døpt.
- om Guds velsignelse
og ledelse for Kinki
kirken, for ledere og for
Knut Ola
menighetene.

- for velsignelse over
barnehagen Toplands
barn er i, og om at
barna og foreldrene skal Marianne
komme til tro.

Takk for
- husgrupper og lov
sangskvelder som vi har i
Helga Irene
ulike hjem.
- sunne og gode læringsnettverk som velsigner
både ledere i huskirkene
og misjonærene.

Andreas

TORSDAG
ET LAND I
MIDTØSTEN
Vi ber om
- for alle menneskene som nåes
gjennom internett.
- for medstudenter og de som har
tatt imot Jesus. Mange
vil oppleve forfølgelse
og det er vanskelig både
for oss og dem.
- for barna og ekteskapet.
- for at familiesenteret
utsendingene driver,
skal være til velsignelse.
- for at de menneskene
i byen som trenger det,
skal finne arbeid.

INNVANDRER
ARBEID
Vi ber
- for enkeltpersoner og menigheter
som arbeider med å nå ut med
evangeliet i ord og handling til
innvandrere.
- om at alle muslimer i Norge skal
ha minst én kristen venn.
- om at Frikirkens menigheter kan
få være et bønnens hus for alle
folkeslag.
- for menighetene som deltar i
læringsnettverk for innvandrere.

