
23. Vi takker og priser deg, gode Gud, for alle pastorer, 
ektemenn og medarbeidere som støtter og hjelper 
Håpets kvinner-staben og frivillige rundt omkring i 
verden. 

24. Himmelske Herre, vi takker og priser deg for at 
tusenvis av innsatte i fengsler har tatt imot håp 
gjennom kjærligheten som blir vist dem helt konkret. 
Håpets kvinner-medarbeidere i mange land deler ut 
klær, såper og babyutstyr. Vi takker deg for 
mulighetene til å distribuere «Håpets kvinner» -
programmene og arrangere bibelstudier. 

25. Kjære Jesus, vi takker deg for organisasjoner som 
støtter Håpets kvinner og er partnere i dette viktige 
arbeidet. Dette gjelder Norea i Norge, Danmark og 
Sverige, Sansa i Finland, ERF i Tyskland, Sveits og 
Østerrike og TWR-partnere i Asia, Brasil, Canada, 
Nederland, Belgia og Storbritannia. 

26. Nådige Gud, vi takker deg for mulighetene Peggy og 
andre teammedlemmer får til å besøke menigheter og 
kvinnegrupper for å forkynne håp og helbredelse inn i 
kvinners liv rundt om i verden. 

27. Herre, vi takker deg for at tusenvis av «Håpets 
kvinner» - lyttere deler sine vitnesbyrd om at 
programmene hjelper dem til å forstå hvordan de skal 
ta vare på sine barn slik at de blir friske og sunne, 
hvordan behandle ektefellen, og hvordan man kan leve 
liv som ærer Gud. 

28. Hellige Herre, vi takker deg for at ledere og 
massemedia avdekker voldtekter, barneekteskap, 
menneskehandel og ødeleggende kulturelle skikker, og 
at de slik oppmuntrer ledere til å gjøre mer for å få 
slutt på dette forferdelige misbruket. 

29. Kjære Jesus, vi takker deg for at enker og 
foreldreløse har fått mat, klær, helsehjelp og støtte til 
utdannelse. 

30. Vi takker og priser deg for at du, store Gud gir oss 
din nåde og kjærlighet hver eneste dag (Sal 57,9-11). 

TAKK & 

LOVPRISNING 

FOKUS: Takk & lovprisning  

Når vi ser tilbake på over 20 års tjeneste, er det i stor 
takknemlighet til Gud som virkelig har gjort store ting! I 
årevis har vi bedt for kvinner isolert og misbrukt på grunn 
av sin kultur, religion og fattigdom. Rapporter fra våre 
partnere forteller oss igjen at kvinner finner håp og frelse 
hos Jesus. «Håpets kvinner» -programmene gir praktisk og 
åndelig kunnskap, og de månedlige bønnekalendere og 
gruppevirksomhetene hjelper kvinner til å lære å be på en 
personlig måte til Gud, som ser og hører dem. 

Kvinner i Kigoma i Tanzania tørster etter Gud. Da de hørte 
det skulle være et TWR Håpets kvinner-kurs for ledere, kom 
de til å lære. Den første dagen møtte 220 kvinner opp. De 
fikk lære om Håpets kvinner og hvordan man kan be 
sammen. Ni kvinner ga sitt liv til Kristus. Ryktet spredte seg. 
Neste dag kom 500 kvinner og menn til opplæring. Atten 
ble frelst. De fortalte lederne på kurset at de ønsket å 
komme tidligere neste dag, slik at de kunne ha mer tid til å 
prise Gud og be sammen! 

En lytter i Calcutta i India sier: «Jeg har lyttet til det 
bengalske ‘Håpets kvinner’ - programmet, som virkelig er 
en inspirasjon i livet mitt. Jeg kjenner på mye sorg siden 
mannen min giftet seg med en annen kvinne. Men 
programmet deres har lært meg at bønn bringer fred og 
lykke i livet. Det har lært meg hvordan jeg kan tro på 
Herren, uansett hva. Jeg liker alt med ‘Håpets kvinner’, 
også bønnefellesskapet og bønnekalenderen. Jeg har fått et 
nytt syn på livet!» 
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 9. Far, vi takker for at Håpets kvinner i hele 20 år har 
nådd ut til kvinner gjennom bevisstgjøring, bønn og 
radioprogrammer. 

10. Kjære frelser, vi priser deg for alle kvinner som har 
gitt sitt liv til deg til tross for at de vet at 
familiemedlemmer kan drepe dem. 

11. Himmelske far, vi takker deg for Europas 
koordinator, Eeva Vähäsarja, og Danmarks 
koordinator, Anette Jensen, som dro til Færøyene for 
å møte forbedere og presentere Håpets kvinner på 
flere arrangementer. 

12. Allmektige Gud, vi takker for at kvinner begynner å 
se andre med dine øyne når de ber og bruker den 
månedlige bønnekalenderen. Holdningene, 
handlingene og følelsene deres blir mer lik Jesus (Fil. 
2.3-5). 

13. Herre, vi priser deg for de flere hundre frivillige og 
ansatte i Håpets kvinner på hvert kontinent: 
programprodusenter, koordinatorer, 
teammedlemmer, forbedere, oversettere, 
radioteknikere, tekstforfattere, bønnegrupper og de 
som besøker og skriver til lyttere. 

14. Kjære Jesus, vi takker deg for at kvinner hører om 
Gud på arabisk, farsi, somali, tyrkisk og andre språk 
gjennom appen twr360, Facebook og Skype. Disse 
hjelpemidlene gir mange kvinner mulighet til å laste 
opp både «Håpets kvinner» og den månedlige 
bønnekalenderen på et språk de kjenner. Tusenvis 
forteller om at de er så takknemlige for at noen bryr 
seg, og tar seg tid til å lytte og be sammen med dem. 

15. Kjære Gud, vi takker for at 500 kvinner og menn 
var med på et Håpets kvinner-konferanse i Tanzania, 
og for at 27 av dem gav sitt liv til deg! Vi takker også 
for at mer enn 500 var med på en konferanse i India, 
og ble oppmuntret til å formidle håp til kvinner i sitt 
hjemland. 

 

 

16. Allmektige Far, vi priser deg for at din sannhet 
og kjærlighet blir proklamert i Sentral-Asia, India og 
andre områder hvor kristne blir forfulgt og 
misjonærer ikke kan komme inn. Takk for at liv blir 
forandret, og for at det dannes menigheter. 

17. Kjære Jesus, vi takker deg for at Håpets kvinner-
teamet i Korea sørger for den månedlige 
bønnekalenderen på flere språk, slik at kvinner fra 
Kambodsja, Filippinene, Thailand og Vietnam som 
bor i Sør Korea, kan be sammen med oss. 

18. Himmelske Herre, vi takker og priser deg for de 
tusener av mennesker som er involvert i 
bønnegrupper, og som regelmessig ber sammen, 
hjelper kvinner i nabolaget og evangeliserer og deler 
ut mat og klær i fengsler og på barselavdelinger, 
sykehus, barnehjem og flyktningmottak.  

19. Elskede Jesus, vi takker deg for at Håpets kvinner 
gir kvinner muligheten til å forsørge familien. Mange 
kvinner lærer seg å sy, lage smykker og dyrke 
grønnsaker, og gjenvinner dermed verdighet og 
respekt i sine lokalsamfunn. 

20. Far, vi takker deg for mødre som deler din 
kjærlighet med barna sine. Vi ber deg for Nellie, som 
ble forlatt av sin mann da hun var gravid i åttende 
måned. Vi takker for at hun lytter til «Håpets 
kvinner» – programmene på Filippinene og deler det 
hun hører med sine barn. 

21. Kjære frelser, vi takker deg for kvinner som har 
funnet frelse i Jesus Kristus og styrke til å komme 
seg gjennom hverdagen ved hjelp av 
radioprogrammet «Håpets kvinner» og 
bønnegruppene. 

22. Kjære Far, vi takker deg for de som hver måned 
frivillig oversetter bønnekalenderen, slik at vi kan be 
sammen på 85 språk. Vi takker deg for de som deler 
ut bønnefolderen. Noen reiser fra landsby til 
landsby til fots, på sykkel eller med buss for å dele 
ut til forbedere. 

 

La oss takke og be:  
1. Kjære Jesus, vi takker for alle kvinner rundt om i 
verden som ærer deg med sine liv, selv om 
omstendighetene de lever under ikke blir bedre. 

2. Gode Far, vi priser deg for Dr. Peggy Banks, og for at 
du beskytter henne på reiser for å tjene forbedere og 
lyttere, være mentor for våre globale team og 
forkynne håp og helbredelse i Jesus. 

3. Himmelske frelser, vi takker deg for de som er 
engasjert i Håpets kvinner, og oppmuntrer og 
engasjerer kvinner til å be, lytte, lære, vokse og gi 
gjennom media, smågrupper og lederutvikling. 

4. Allmektige Gud, vi takker for Philile Bhengu, 
nyansatt regional koordinator for Håpets kvinner i Sør- 
og Øst-Afrika. 

5. Kjære Jesus, vi priser deg for dramaserien «Skjulte 
skatter» på engelsk og rumensk. Serien er rettet mot 
ofre for menneskehandel og andre kvinner som er 
blitt seksuelt utnyttet i Europa. Vi ber deg for dem 
som oversetter og produserer programmene. 

6. Himmelske Herre, vi takker deg for at Ruth 
Mbennah, ledertrener for Håpets kvinner, og hennes 
arbeid med å utvikle en global ledertreningsmanual. 

7. Gode Far, vi takker for Flora Rittenhouse, som gir 
opplæring og oppmuntring til ansatte og frivillige i Sør-
Afrika. Vi takker for muligheten Flora, Pilar Torras og 
Valerie Smith har fått til å presentere «Skjulte skatter» 
på en konferanse i Tyskland. 

8. Himmelske far, vi takker deg for at «Håpets 
kvinner» -programmene blir lyttet til på 71 språk via 
radio, internett, CD-er og andre mediespillere. Vi 
takker også for lyddramaet «Helbredende Stemme», 
på Ari-språket, som fortsetter å røre ved mange i 
Etiopia. Vi ber også for produksjonen av dette på 
Amharisk og Oromo. 

 


