
1.Kina: Det har blitt enda 
strengere regler for deling 
av religiøst innhold på 
internett. Kjære Far, vi ber 
for alle menigheter og 
kristne som er på disse 
plattformene. Gi dem stor 
visdom, så de finner måter 
å formidle evangeliet klart.
Ord. 2, 6-7

2.India: Gode Herre, vi ber 
for koordinatorene for de 
ulike språkgruppene og 
det mangfoldige arbeidet 
deres. Gi dem styrke og 
visdom. Jes. 28, 29

3.Indonesia: 80 % 
av kvinnene er ikke-
troende. Jesus, vi ber for 
HK-programmene på 
indonesisk og javanesisk. 
De gir god info om helse. 
Måtte programmene også 
hjelpe lytterne til å forstå 
hvem du er. Kol. 1, 9

4. Sør-Korea: Far, vi 
ber deg om å beskytte 
jenter, kvinner og psykisk 
utviklingshemmede mot 
digital og fysisk sexhandel.
Sal. 91, 3-4

5.Kambodsja: Gode Gud, 
vi ber om inspirasjon og 
kreativitet til HK-teamet. 
De utvikler prosjekter og 
programmer for å nå ulike 
grupper av kvinner med 
kjærlighet og håp fra deg. 
2. Mos. 35, 31

6.Japan: Barmhjertige 
Herre, må du hjelpe 
kvinner og barn som 
blir utsatt for misbruk. 
Helbred dem fysisk, 
psykisk og åndelig. Hjelp 
dem å finne håp i Jesus 
Kristus. Sal. 103, 3-5

7.Nepal: Gode Jesus, 
vi ber for dem som får 
grunnleggende søm- og 
skredderopplæring. Det 
gir dem en inntekt. Vi ber 
også om at de finner frelse 
og håp i deg. Sal. 128, 1-2

8.Filippinene: Herre, vi 
ber for alle som lytter 
til programmene på 
cebuano, ilokano og 
tagalog. Hjelp dem, så 
programmene rører ved 
hjertene deres og gir dem 

håp. Rom. 15, 13

9.Vietnam: Barmhjertige 
Far, styrk fattige kvinner 
som arbeider hardt for 
å forsørge barna og sine 
gamle foreldre.  
Jes. 40, 29-31

10.Mongolia: Matprisene 
har økt sterkt og familier 
med lav inntekt mangler 
penger til mat. Herre, sørg 
for disse familiene, så de 
ikke sulter. Sal. 34, 7

11.Singapore: Gud, vi ber 
om at kvinner får komme 
til intervju og blir tilbudt 
toppjobber som de er 
kvalifiserte til. Ord. 31, 31

12.Kina: Gode Gud, vi ber 
om at jentebabyer må 
være like velkomne som 
gutter. 1. Mos. 1, 27

13.India: Herre, vi takker 
deg for programserien 
HK-teamet har laget. De 
har tatt opp tema som 
ufrivillig barnløshet, 
økonomistyring og kreft. 
Disse er til god hjelp for 
kvinner. Jes. 28, 26

14.Indonesia: Far, vi 
takker deg for alle de 64 
lokalradioene som sender 
HK-program. Slik sprer de 
opplæring av både åndelig 
og praktisk karakter til 
tusener. 2. Kor. 9, 11-12

15.Korea: Kjære Jesus, vi 
ber om at nordkoreanske 
kvinner får høre HK-
programmene. Hjelp dem  
å forstå evangeliet og ta 
imot deg. Jes. 28, 23

16. Kambodsja: Mange  
kvinner strever med 
depresjon. Herre, hjelp 
dem å finne håp og trøst 
hos deg. Sal. 94, 19

17. Japan: Allmektige 
Herre, vi ber for kvinner 
fra andre asiatiske land 
som arbeider i landet for å 
forsørge familien hjemme. 
Vern dem mot ensomhet.
5. Mos. 31, 6

18. Nepal: Himmelske 
Far, vi takker deg for alle 
radiostasjonene som 
sender HK-program. Fram 
til mai i år har de økt fra 
åtte til 15. 1. Krøn. 16, 9

19.Filippinene: Mange 
ektepar strever med 
relasjonen til hverandre. 
Gode Far, vi ber om at du 
hjelper dem, så de kan 
lære å kommunisere godt  
1. Pet. 3, 8-12

20.Vietnam: Herre, 
vi ber om at du rører 
ved hjertene til de som 
misbruker barn, så de 
slutter med det. Vi ber 
om at myndighetene tar 
ansvar for å utdanne 
befolkningen, og at de 
tar initiativ for å stoppe 
praksisen. Ord. 25, 28

21.Mongolia: Det har 
vært en økning i antall 
tenåringssvangerskap. 
Barmhjertige Jesus, vi ber 
om at det endres. Hjelp 
unge mennesker til å høre 
om og forstå visdommen 
i din gode plan for sex i 
ekteskapet. 1. Tess. 4, 3-6

22.Kina: Hellige Gud, vi 
ber om at alle kvinner 
lærer om og finner sin 
sanne identitet i deg. La 
dem få kjenne at de er 
verdifulle uavhengig av 
omstendighetene sine.
Ef. 1, 4-6

23.Kambodsja: Herre, vi 
ber for menn som utøver 
vold mot familien. Rør 
deres hjerter. Kom med 
legedom til alle kvinner 
som utsettes for vold i 
hjemmet. Jes. 29, 24

24.India: Gode Jesus, vi 
ber om at du reiser opp 
kvinnelige ledere som er 
åndelige modne og sterke. 
Kall dem til tjeneste for 
andre kvinner, så de 
kan hjelpe dem å finne 
helbredelse, håp og fred i 
deg. Tit. 2, 1 + 3-5

25.Indonesia: Store 
Gud, vi takker deg for 
en trofast støttespiller 

som gjennom 20 år har 
støttet produksjonen 
og sendingen av HK på 
indonesisk og javanesisk.
Joh. 3, 21

26.Sør-Korea: Trofaste 
Jesus, vi takker deg for 
at familier har kommet 
styrket ut av pandemien. 
Skilsmisseraten har 
gått ned som følge av 
at familiene brukte mer 
tid hjemme på grunn av 
Covid19. Sal. 133, 1

27.Japan: Kjære Far, bevar 
de eldre. La dem kjenne at 
du alltid er med dem, helt 
til døden. Må du minne 
medlemmer av kirken 
på dem, så de bruker tid 
sammen med de eldre og 
leder dem til Kristus. 
Jes. 46, 4

28.Nepal: Rettferdige 
Herre, vi ber om at de som 
begår voldtekt av barn 
blir anmeldt og dømt. Rør 
ved dem, så de omvender 
seg. Helbred barna som 
har blitt utsatt for denne 
ugjerningen.
Sal. 147, 3

29.Filippinene: Gode 
Gud, vi ber for kvinner 
som mangler jobb. Velsign 
dem når de søker etter 
passende arbeid. Hjelp 
dem å vende seg til deg, så 
du kan sørge for dem.
Sal. 34, 10

30.Vietnam: Kjære Jesus, 
vi ber om at du styrker 
de kristne kvinnene som 
vandrer trofast med deg. 
La dem lære deg enda 
bedre å kjenne. Hjelp dem 
å dele evangeliet med 
andre kvinner, og å lære 
opp og disippelgjøre nye 
troende. 2. Tim. 2, 2

31.Mongolia: Far, vi ber 
om en slutt på fysisk 
og følelsesmessig vold i 
hjemmet. Hjelp menne 
å elske kona slik som du 
lærer det i ditt Ord. 
Kol. 3, 19
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1.Japan: Herre vi ber 
om vekkelse. Vi ber 
om at kirkene må 
forkynne evangeliet med 
frimodighet og at Guds 
ånd skal røre ved folks 
hjerter slik at mange tar 
imot frelsen. Jes 55, 6-7

2.Nepal: Gud, i dag ber vi 
om at det må bli mulig å 
sende HK-programmer i 
alle distriktene i landet.  
Fil. 4, 9

3.Filippinene: Herre, vi 
er kalt til å lovprise og 
tjene deg. Vi ber at du må 
kalle mange kvinner til å 
tjene deg her, og at du må 
bruke HK, programmer og 
bønnefellesskap til å nå 
mange. Salme 100,2

4.Mongolia, Kina, 
Taiwan og Hong Kong: 
Himmelske Far, vi ber 
om at du kaller kvinner i 
tjeneste for deg gjennom 
Håpets Kvinner i disse 
landene. Jes. 6,8

5.India: Hellige Gud. Vi 
ber om at du må arbeide i 
og gjennom kvinnene som 
har sin tjeneste i HK. Bruk 
deres evner og nådegaver 
til å lede kvinner til Jesus. 
1. Pet. 4,10

6.Kambodsja: Herre, 
mange vil utnytte unge 
studenter til å misbruke og 
selge narkotika. Vi ber om 
at du må beskytte disse 
ungdommene, og hjelpe 
dem å forstå at narkotika 
vil ødelegge deres sinn og 
framtid. 2. Tess. 3,3

7.Indonesia: Det er 
registrert en økning i 
fysisk, mental og seksuell 
vold mot kvinner under 
Covid-19. Far, vi ber om 
beskyttelse for kvinner i 
landet, og at de skal finne 
frelse, legedom og håp i 
deg. 2. Kor. 9,8

8.Kina: Vi takker deg Gud, 
for at HK-programmet blir 
sendt på mandarin både 
på kortbølge og nettradio. 
Vi ber om at mange lyttere  
finner tro og håp i Jesus. 
1. Kor.15,3

9.Vietnam: 1 av 3 kvinner 
oppgir å ha opplevd fysisk, 
mental eller seksuell vold 
fra sine ektemenn. Herre, 
vi ber om at du beskytter 
dem, og bringer legedom 
inn i livene deres. 
Salme 107,19-21

10.Singapore: Herre, vi 
ber om at du gir styrke og 
målrettethet til kvinner 
som strever med å finne 
en god balanse mellom 
hjem og arbeid. Sal. 28,7

11.Mongolia: Mange sliter 
med alkoholavhengighet. 
Vi ber om at de må bli 
satt fri og at de kan finne 
arbeid slik at de kan 
brødfø familiene sine. 
Salme 107,14

12.Japan: Mange barn har 
kjent på ekstra ensomhet 
og frykt de siste par 
årene på grunn av Covid-
pandemien. Far, vi ber 
om beskyttelse for disse 
barna, og at de kan få 
møte mennesker som kan 
dele evangeliet med dem. 
Salme 91,4-6

13.Nepal: HK tilbyr 
kvinner lese og skrive-
opplæring. Vi ber om 
at mange kvinner lærer 
å lese og skrive slik at 
de f .eks kan åpne en 
bankkonto og lese i 
Bibelen. Rom. 3,21-22

14.Filippinene: Herre, 
se til kvinner som har 
opplevd vold. Vi ber om at 
kvinner som har opplevd 
dette, må bli verdsatt, 
respektert og hjulpet i sine 
lokalmiljø. Salme 51,17

15.Korea: Rundt 25000 
kvinner har flyktet fra 
Nord- til Sør-Korea.
Herre, vi ber deg for 
disse kvinnene, at de 
må bli tatt godt imot 
av myndighetene og at 
kristne skal hjelpe dem i 
kjærlighet. Salme 146,9

16.India: I april startet HK 
å sende tv-programmer. 
Vi ber om at mange skal 
se disse programmene og 
komme til tro. 2. Kor. 3,18

17.Kambodsja: Herre, vi 
ber om at mange kvinner 
må komme til tro og bli 
Dine etterfølgere gjennom 
HK i landet. Salme 25,5

18.Indonesia: Mange 
kvinner i landet lever i 
fattigdom og har ikke 
penger til å oppsøke 
helsehjelp. Herre, vi ber 
om hjelp og legedom til 
de som lider på grunn av 
sykdom. Jer. 17,14

19.Kina: Vi ber om at det 
må bli slutt på aborter og 
barnedrap av jenter nå 
etter at ettbarns-politikken 
har tatt slutt i landet. 
Salme 139,13-16

20.Vietnam: Mange 
fattige barn slutter på 
skolen. De må heller jobbe 
for å hjelpe familien sin. 
Herre, vi ber om at barn 
må få en god utdannelse. 
Salme 107,9

21.Japan: arbeidslivets 
krav gjør at svært mange 
kvinner velger bort 
familie. Herre, vi ber om 
at kvinner som er gravide 
eller oppdrar barn må 
få støtte fra familien og 
myndighetene. Sal. 71,6

22.Mongolia: Mange 
kvinner reiser for å finne 
arbeid i storbyene. Herre, 
vi ber om godt arbeid 
for disse kvinnene og at 
du må beskytte dem fra 
overgrep og misbruk fra 
sine arbeidsgivere. Sal. 23

23.Nepal: Noen kristne 
kvinner opplever 
forfølgelse fra sin 
ektemann og at de blir 
kastet ut hjemmefra. 
Herre, vi ber om fred, 
styrke og hjelp til kvinner 
som opplever dette. 
1. Pet. 3,14

24.Filippinene: Vi ber 
for enslige mødre at du, 
Far, må hjelpe, trøste og 
gi visdom til kvinner som 
jobber hardt for å gi barna 
sine det de trenger.  
Jesaja 41,10

25. Korea: Selv om det er 
mange år siden Korea ble 
delt, er det mange som 
kjenner på sorg og savn 
etter sine kjære. Gud, vi 
ber om at du vil trøste 
familier som er delt, og at 
du hjelper dem til å kunne 
komme sammen igjen, 
Joh 3, 21

26.India: Til tross for 
at pandemien hindret 
kvinner i å møtes var 
svært mange med på 
digitale bønnemøter. Vi 
takker for det, Herre, og 
ber om at kristne kvinner 
må ha et ønske om et rikt 
og inderlig bønneliv. 
Ef. 6,18

27.Kambodsja: Far, vi ber 
om at kvinner må vokse i 
troen på deg, og lære å ta 
imot din kjærlighet til dem 
og stole på deg i alt. 
Hebr. 11,6

28.Indonesia: Mange tar 
kontakt etter å ha hørt 
programmene. Herre, 
vi ber om midler slik at 
oppfølgingsteamet har 
nok folk og ressurser til 
å bygge nære relasjoner 
med de som tar kontakt.  
2. Tess. 1,3

29.Kina: Herre, vi ber om 
hjelp for jenter som er 
offer for menneskehandel 
i Kina. Vi ber om at landet 
må få gode ledere som 
makter å få en slutt på 
dette. Jer. 30,17

30.Vietnam: Mange 
fattige småbarnsmødre 
må jobbe hjemmefra for 
å tjene penger til familien. 
Herre, vi ber om at du 
må gi styrke og visdom til 
kvinnene for å balansere 
hjem og arbeid på en god 
måte. Jes. 40,31

31.Mongolia: Vi ber for 
enslige mødre i Mongolia. 
Vi ber om at de må søke 
deg for å finne styrke og 
visdom. La dem legge ned 
sine byrder hos deg, og 
finne håp i deg. 
Salme 55,22 
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