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Kjære venn! 

Et hjerte for Gud, erfaring i livet og kjærlighet for kvinner. Hvis du 

har disse egenskapene, kan du veilede en annen kvinne. Du kan 

bli veiledet av en annen kvinne. Noen av oss tror kanskje det 

krever for mye å investere i et mentor/veileder-forhold. Men hva 

krever det egentlig? 

Vær tilgjengelig: Vi trenger ikke å vente til vi vet alt og har alle 

svar for å være i et mentorforhold. Gud ser etter kvinner som er 

tilgjengelig til å være Jesu hender og føtter og som betjener andre 

kvinner. Hvis du har en kjærlighet til Gud, hvis du har hatt erfaring 

med å vente, ta beslutninger, være disiplinert, be og leve et liv 

avhengig av Gud, kan du være en mentor. Hvis du har spørsmål 

om å leve det kristne livet kan du bli veiledet. 

Vær ærlig og autentisk: Jesus levde sitt liv foran disiplene. Han 

var ekte og ærlig. Hvis vi vil vokse i et mentorforhold, må vi være 

ærlige og ekte. Vi må være villige til å si: "Jeg vet ikke, men jeg vil 

finne svaret." Vi må være åpne om vår kamp, våre gleder, vanskeligheter, utfordringer, forventninger og 

oppfatninger. En kvinne som er redd for å dele sitt liv med noen andre skaper ikke et trygt sted hvor andre 

kvinner kan være åpen om sine personlige problemer. 

Vær ydmyk: Vi er alle fremdeles i vekst i vår tro. Ingen av oss er perfekte, da ville vi vært i himmelen.  Det 

er bare én som er perfekt, og hans navn er Jesus. Vi er kalt til å være vitner om alt det gode vi har i våre 

hjerter - ikke på grunn av noe vi har gjort, men bare på grunn av hans offer på korset. Det er en gave vi ikke 

fortjener, men får på grunn av hans store kjærlighet. 

Vær bevisst: Ha som mål hver dag å være en god lytter i dine mentorrelasjoner. Som mentor skal vi lytte 

mer enn vi snakker. Vi skal stille spørsmål mer enn vi skal fortelle andre hva de skal gjøre. Jeg tror de beste 

veiledere er de som stiller gode spørsmål og lar dem som blir veiledet oppdage bibelske sannheter for seg 

selv. 

Led henne til Jesus: Fra mitt første mentorforhold av Dr. Marianne til forholdet jeg har i dag med min 

åndelige mor, Dottie, har mine mentorer alltid veiledet meg til Jesus og til Bibelen for å finne svar. 

Veiledningen er ikke bare om hva det innebærer å være en kone eller mor. Et mentorforhold bygger på tillit, 

gir et trygt sted å dele noen svært mørke og forstyrrende følelser, og lar hver person få arbeide seg gjennom 

problemer med kjærlighet og omsorg fra Jesus. Gud ønsker at vi skal forene våre hjerter med hverandre og 

med Ham. La deres hjerter i dag bli berørt av andre kvinner. La oss komme sammen i bønn og løfte våre 

stemmer for kvinner på de mørke stedene i vår verden. Kvinner som føler seg alene og desperate. Måtte 

våre søstre finne kvinner som vil være Jesu hender og føtter, som mentorer og venner. 

I Ham gleder våre hjerter seg, 
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