Bønnebrev november 2018

Litt om mediearbeidet som IBRA er involvert i:
Mål for 2018:
Å få en internettradio 24/7 på Lsk dialekt
Få laget program for barna
Få laget programmer med ekteskapsveiledning
Viktige bønneemner
- Mobilisere 10 team inne i landet som kan gjøre oppfølging i 10 byer.
-

Få skrevet lovsanger på Ls dialekt av arabisk, og få spilt inn den første lovsangs CDen i historien for deres egen kirke. Til nå har de fått spilt inn en sang, og på norsk blir
teksten noe sånt som dette:

Herre, vi vil se din kirke tale Guds Ord. Vi ber om beskyttelse i ditt navn, gi oss din
velsignelse og kraft. Dekk L`s kirke under dine vinger, vær et fyrtårn for kirken i L. La DHÅ komme over
din kirke i L, styrk kirken ved ditt ord. Dine barn, som du har utvalgt og kalt har fått nytt liv. De ber til deg
med tårer. De føler smerte for sitt folk i L. De bærer L til ditt kors. De ønsker å se folket vende seg til deg.
Herre, vi løfter hender. Fri L fra djevelen, vann med DHÅ, velsign L, besøk L.

Andre bønneemner:
- Be om at de riktige menneskene får innflytelse i landet, at de får en god regjering og at
det kan bli mer åpenhet for evangeliet.
- Be om en stabil politisk situasjon
- Be om framgang og forbedringer i økonomien og i helsevesenet
- Be om at Guds vilje skal skje
- Da de for noen år siden opplevde glede fordi de trodde friheten skulle komme og
kirker bli proklamert i landet, så opplever de forfølgelse og fengsel, be for denne
situasjonen
Ferske bønnemner
- Be om at det plantes og bygges menigheter inne i landet.
- Be om kjærlighet og enhet mellom søstre og brødre, da det er uenigheter mellom
kristne arbeidere i landet, slik at arbeidet kan vokse.
- Be inderlig for søstre og brødre fra dette landet som bor rundt omkring i andre land.
- Be for misjonærene som er igjen i landet, at de blir beskyttet og ledet av Herren.
- Be om åpne dører til landet, for flere ønsker å gå inn og gjøre et arbeid for Herren der.
- Be mot den demoniske kontroll som er over andet, slik at båndet av frykt og mistro
kan bli brutt.

-

Be om stopp i spredning av våpen i landet.
Be for våre kontaktpersoner, at barna deres blir bevart i troen på Herren, og at
«storfamilien» deres som nå avviser dem, at det blir en åpning til kontakt igjen, og
frelse for «storfamilien».

