Kol. 4, 3a:

Be også for oss, at Gud
må åpne en dør for Ordet

Be for de ansatte i Sarepta
Hans Bergane
Daglig leder

Vi er deg meget takknemlig om du vil være med å be for arbeidet vi står i.
Bønneemner:
Centro Sarepta
 Be om ledelse i forberedelsesperioden før oppstart

Arild Melberg

 Be for bibelkursene, for deltakere og forelesere

Daglig leder Centro Sarepta

 Be for ukene med bibel- og ferieopphold
 Be for de andre arrangementene på senteret
Spania
 Be for de evangeliske menighetene i Spania
 Be om inngang for Ordet hos spanjoler, søramerikanere og

Jan-Tore Olsen
Leder Utland

nordafrikanere i Spania
 Be for skandinavene som er bosatt i Spania
 Be for de mennesker vi møter gjennom vårt arbeid
 Takk for dem som gjennom vårt arbeid har fått ta imot Jesus, og be om
at de må bli bevart hos ham

Kirsti Synnøve Olsen
Administrasjonsmedarbeider og evangelist

Norge
 Be for de faste arrangementene Sarepta har i Norge
 Be for møtene Sarepta har, at Ordet må nå inn i hjertene
 Be om en åpen dør for Ordet inn til steder der det sjelden eller aldri er
forkynnende møter

Asger Refslund-Nørgaard
Administrasjonsleder Centro Sarepta og evangelist

 Be for forkynnerne
Sareptas styre
 Be for styremedlemmene: Asbjørn Barlaup, Oddvar Egeland, Johannes
Kleppa, Rolf Lavik, Svein Wilhelm Nessa, Andreas Nilsen og Gunnar
Nord-Varhaug
 Be om veiledning i prosesser med å ansette nye arbeidere
 Be om visdom til å lede Sareptas arbeid i samsvar med Guds vilje for
arbeidet

Takk for forbønn!
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