
1. Elfenbenskysten: 
Himmelske Far, vi ber om 
velsignelse over teamet 
vårt og arbeidet med 
å utvikle samarbeid og 
enhet mellom Håpets 
Kvinner og menighetene. 
Fil 2, 2

2. Afrika: I noen samfunn 
blir enker tvunget til å 
gifte seg med broren til 
sin avdøde ektemann. 
Kjære Jesus, vi ber deg 
om å beskytte disse 
kvinnene og sørge for 
dem. 1. Kor 7, 39

3. Nigeria: Mange kvinner 
som bor i leirer for 
internt fordrevne, har fått 
utdelt bibler og radioer. 
Barmhjertige Herre, vi ber 
om at de vil lytte til Håpets 
Kvinner- sendingene, og at 
det fører dem nærmere 
deg. Rom 10, 17

4. Liberia: Gode Gud, 
vi ber om at de som 
driver med rituelle drap, 
blir stoppet og straffet. 
Beskytt folket i nasjonen, 
hjelp dem å finne håp og 
fred i deg. Sal 23

5. Sentral-Afrikanske 
Republikk: Andre 
religioner og sekter 
bruker dagens situasjon 
med fattigdom til å vinne 
tilhengere blant folk. 
Allmektige Far, vi ber om 
at du sørger for de kristne 
i dette landet.
3. Mos 26, 3-6

6. Mali: Gode Herre, vi 
ber om visdom for teamet 
vårt når de svarer på 
spørsmål fra kvinner de 
kommer i kontakt med. 
Hjelp dem til å stole på 
deg. Jak 1, 5

7. Kamerun: Nådefulle 
Gud, vi ber om at 
evangeliets kraft 
forvandler de troende, 
så de frimodig deler 
frelsesbudskapet med 
dem rundt seg. 
Mark 16, 15

8. Gabon: Trofaste 
Jesus, vi ber om at du 
vekker din kirke til 
bønn for nasjonen. 

Måtte urettferdighet, 
kriminalitet og 
avgudsdyrking ta slutt, og 
kirken stå hellig og lyteløs 
for ditt åsyn. Esek 22, 30

9. Afrika: Kjære Far, vi 
ber om en forvandling 
av fedres hjerter, så de 
slutter å følge tradisjonen 
med å gifte bort døtrene 
for penger. Ef 6, 4a

10. Liberia: Gode Jesus, 
vi ber om rettferdige 
rettsaker for alle som 
er urettmessig fengslet 
rundt om i landet. Må din 
fred og ditt håp styrke 
dem i prøvelsene. 
Sal 68, 6

11. Nigeria: Himmelske 
Herre, vi ber for teamene 
våre. Må du oppmuntre 
og styrke dem, så de blir 
satt i brann. Reis opp 
frivillige til å oversette 
bønnekalenderen 
til mange av de 500 
dialektene som finnes 
her. Jos 1, 9

12. Elfenbenskysten: 
Mange kvinner 
lider under ustabile 
økonomiske forhold. 
Trofaste Far, vi ber om 
finansielle ressurser, og at 
det blir skapt muligheter 
for kvinnene til å skaffe 
seg en stabil inntekt. 
5. Mos 8, 18

13. Mali: Allmektige 
Gud, vi ber for dem som 
sulter på grunn av krig 
og vanskeligheter med 
å høste inn avlingene i 
deler av landet. 
2. Kong 6, 25-27

14. Gabon: Himmelske 
Far, vi ber for kirkene i 
landet. Hjelp dem til å 
være ett i hjerte og sinn, 
som lemmer på Jesu 
legeme. Joh 17, 20-23

15. Kamerun: Mektige 
Jesus, fri ut både 
nasjonen og folket fra det 
onde. Hjelp mennesker 
å bli satt fri i ditt navn. 
Matt 6, 13

16. Afrika: Enkelte 
okkulte skikker fører til 
at kvinner blir brukt som 
menneskelige offer og 
drept. Barmhjertige Far, 
vi ber om at du stopper 
disse onde skikkene. 
3. Mos 20, 2-3

17. Liberia: Trofaste 
Herre, vi ber for 
tenåringsjenter og unge 
kvinner. Hjelp dem til å 
stole på at du vil gi dem 
den rette livsledsageren, 
og å vente tålmodig på 
svaret. Sal 118, 8

18. Nigeria: Volden i 
nord og også i andre 
deler av landet har gjort 
mange kvinner hjemløse, 
inkludert enker. Gode 
Far, vi ber om at du 
gir myndighetene vilje 
til å stoppe volden, så 
menneskene kan få ro. 
Ord 21, 1

19. Elfenbenskysten: 
Kjære Jesus, vi ber om 
visdom for teamet vårt 
som ønsker å starte 
lyttergrupper rundt om 
på landsbygdene. 
Ord 2, 6

20. Gabon: Hellige 
Gud, vi ber om at 
du viser din makt og 
ødelegger sataniske altre, 
festningsverk og falske 
guder. Dom 6, 25

21. Mali: Barmhjertige 
Jesus, vi ber for det 
økende antallet enker og 
foreldreløse barn, som 
er ofre for konflikten i 
landet. Gi dem ditt håp og 
ditt vern. Sal 68, 6

22. Benin: Himmelske 
Far, vi takker deg for 
kvinnene som blir frelst 
gjennom Håpets Kvinners 
tjeneste. Kol 2, 6-7

23. Liberia: Kjære Gud, 
vi ber om visdom for 
foreldre når de oppdrar 
barna sine. Hjelp dem til 
å gjøre det med undring, 
respekt og ære for deg og 
din kraft og hellighet. 
Ef 6, 4

24. Nigeria: Hope Alive 
er et nytt initiativ for å nå 
kriserammede kvinner 
som har mistet mannen, 
jobben og hjemmet. 
Nådefulle Jesus, vi ber om 
at lokale kristne støtter 
tjenesten, så visjonen kan 
vokse seg sterk og bære 
rik frukt. Luk 6, 38

25. Mali: Mektige 
Herre, vi ber for 
lytterne til Håpets 
Kvinner-sendingene i 
områder okkupert av 
religiøse ekstremister. 
Programmene er ikke 
forbudt, og noen av 
ekstremistene lytter 
til dem. Må du tale til 
hjertene til alle som lytter. 
Sak 4, 6

26. Gabon: Barmhjertige 
Gud, vi ber om at du 
gir teamet vårt alt de 
trenger for å gi omsorg 
til kvinnene. Hjelp dem til 
å møte både åndelige og 
fysiske behov. 
Heb 13, 20-21

27. Elfenbenskysten: 
Kjære Far, vi ber for 
familiene. Hjelp dem å 
leve i stabile, trofaste 
og fredfulle relasjoner. 
Mange kvinner lider på 
grunn av utroskap og 
flerkoneri. Heb 13, 4

28. Vest-Afrika: 
Nådefulle Gud, vi ber for 
de eldre som blir sviktet 
av barna sine. Må du 
arbeide i hjertene til de 
voksne barna, så de gjør 
det som er rett. Ef. 6, 2

29. Liberia: Allmektige 
Herre, vi ber for kvinner 
med utdanning. Hjelp 
dem til å bli forfremmet 
og få gode jobber når de 
er kvalifisert for dem. 
Ord 31, 31

30. Nigeria: Mektige 
Jesus, vi ber for neste års 
valg. Hjelp folk å stemme 
på ledere som søker Guds 
rike. Ord 29, 2
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1. Vest-Afrika: Hellige 
Far, vi ber for kvinner som 
er gift med ikke-kristne 
menn. Beskytt dem så 
de ikke blir tvunget til å 
tilbe mennenes avguder. 
Vi ber om at mennene 
vender om til deg og blir 
frelst. 1. Kor 7, 13-14

2. SAR: Gode Jesus, vi 
ber om at du styrker 
kirken. Hjelp den å holde 
fast ved deg og søke 
deg for visdom, styrke 
og beskyttelse i disse 
vanskelige tidene. 
Sal 71, 1-3

3. Nigeria: Teamet vårt 
tilbyr kvinner opplæring 
i håndarbeid som 
kan gi dem inntekter. 
Himmelske Herre, vi ber 
om at lokale menigheter 
støtter opp om disse 
prosjektene. Ef 3, 20

4. Mali: Nådefulle Gud, 
vi ber for pastorer som 
drar ut på oppdrag med 
evangeliet. Bruk Håpets 
Kvinner-programmene 
til å åpne dørene for 
evangeliet og til å styrke 
troende. Apg 14, 27

5. Elfenbenskysten: 
Barmhjertige Jesus, vi 
ber om fred og stabilitet 
i landet, slik at evangeliet 
kan spres og nasjonen ha 
framgang. 3. Mos 26, 6

6. Gabon: Gode Herre, 
vi ber for kirkelederne. 
Hjelp dem å se på de 
som arbeider med 
Håpets Kvinner som 
medarbeidere og 
ikke konkurrenter. La 
dem sammen nå flere 
mennesker for deg. 
Fork 4, 9

7. Liberia: Far, vi ber 
om at folket blir fridd ut 
av fattigdom og under-
trykkelse. Må du sørge 
for det de trenger. Gi 
lederne visdom, så de kan 
endre den nedadgående 
økonomiske situasjonen. 
Sal 9, 9

8. Kamerun: Trofaste 
Herre, vi ber om at du 
styrker misjonærene og 

sørger for deres behov i 
hverdagen. 2. Kor 9, 8

9. Afrika: Noen 
tradisjoner oppmuntrer 
til utroskap og skilsmisse. 
Barmhjertige Far, rør 
ved hjertene til dem som 
kan forandre på dette. 
Beskytt og trøst barn 
som blir forlatt av moren 
sin på grunn av denne 
praksisen. 2. Mos 20, 14

10. Nigeria: Kjære Jesus, 
vi ber om velsignelse over 
programmet «Catch them 
young». Måtte mange 
barn i skolealder få bli 
kjent med deg gjennom 
programmet. Ord 22, 6

11. Mali: Himmelske 
Gud, vi ber om stadig 
flere radioer til lyttere. 
Hjelp lyttergruppene 
i Boadié og Dioila å 
utvikle seg til sterke 
menighetsfellesskap. 
1. Tess 5, 11

12. Elfenbenskysten: 
Barmhjertige Jesus, vi ber 
om utdanningsmuligheter 
for kvinner, så de kan 
lære å lese, skrive og 
bruke datamaskin. 
Ord 18, 15

13. Gabon: Kjære 
Far, vi ber om Åndens 
fornyelse av kirken. Hjelp 
menighetene til å være 
salt på jorden og lys i 
verden. Matt 5, 13-14

14. Liberia: Gode Herre, 
hjelp kristne barn til 
å være lydige mot 
foreldrene sine, så de kan 
bli velsignet og få et langt 
liv. 2. Mos 20, 12

15. Afrika: Allmektige 
Gud, vi ber om at du rører 
ved hjertet til menn som 
er uansvarlige og ikke tar 
ansvar for familien sin. 
Hjelp dem å ta ordentlig 
vare på sine. 1. Tim 5, 8

16. Nigeria: Nådefulle 
Herre, vi takker 
deg for Victa Media 
Communication, og for at 
de ønsker å samarbeide 
med Håpets Kvinner. Bruk 
denne tjenesten på en 

mektig måte til å tjene din 
hensikt. Jer 51, 20-24

17. Mali: Det kommer 
mange rapporter 
om kvinner som blir 
drept av mannen sin. 
Mektige Jesus, vi ber om 
beskyttelse for disse 
hjelpeløse kvinnene. 
Ord 31, 8-9

18. Elfenbenskysten: 
Trofaste Gud, vi takker 
deg for at det igjen er lov 
å samles for å tilbe deg. 
Vi ber om at du leder 
teamet vårt når de nå kan 
møtes til aktiviteter ansikt 
til ansikt. Hebr. 10, 24-25

19. Gabon: Nådefulle 
Far, vi ber om at du 
sørger for alle behov som 
kvinnene har. Mange av 
dem er fattige. Kom med 
bønnesvar til dem som 
lengter etter å bli gift og 
stifte familie. Sal 82, 3

20. Liberia: Så mange 
unge bruker narkotika, 
og med det følger både 
kriminalitet og voldtekter. 
Hellige Herre, vi ber om 
at du bryter disse lenkene 
og setter de unge fri.
Fork 12, 1

21. CAR: Kjære Gud, vi 
ber om at du gir visdom 
til landets ledere. Hjelp 
dem å utvikle gode 
helsetjenester som 
kommer alle innbyggerne 
til gode. Jer 30, 17

22. Kamerun: Trofaste 
Jesus, vi ber om at du må 
lede pastorene med Den 
Hellige Ånd. Sett dem fri 
fra grådighet, stolthet og 
alt annet ondt. Ef. 5, 18

23. Benin: Barmhjertige 
Gud, vi ber for teamet 
vårt. Hjelp dem å nå langt 
ut med håpet som har sin 
kilde i deg. Apgj 6, 7

24. Nigeria: Mange unge 
kvinner sør i landet er 
fanget i alkoholmisbruk 
og prostitusjon. 
Himmelske Far, vi ber 
om at de får se at du 

er den eneste som kan 
tilfredsstille tørsten og 
lengselen. 2. Kor 4, 4

25. Mali: Kjære Jesus, 
vi ber om god helse 
for alle som er med og 
lager Håpets Kvinner-
programmene og får 
dem på lufta. Vi ber om 
beskyttelse for hun som 
er nasjonal koordinator. 
Sal 5, 12

26. Elfenbenskysten: 
Gode Herre, vi ber om at 
du styrker unge kvinner 
i deres tro. Hjelp dem å 
leve og arbeide for deg. Vi 
takker deg for at teamene 
våre gir undervisning 
om seksuelt overførbare 
sykdommer, svangerskap 
og narkotika. Ord 3, 5-8

27. Gabon: Hellige Far, 
vi ber om at kirken vil 
komme fram for deg i 
bønn om tilgivelse for 
all synd i nasjonen og i 
kirken. Dan 9, 3-19

28. Benin: Mektige Gud, 
vi ber om at du gir landets 
ledere et hjerte for de 
fattige og trengende 
kvinnene. Gjør det slik at 
de støtter dem og gir dem 
arverett. Ord 21, 1

29. Nigeria: Barmhjertige 
Jesus, vi ber om 
beskyttelse for de kristne 
nord i landet. Gjør dem 
modige når de møtes 
til bønn og når de deler 
de gode nyhetene med 
andre. Sal 23, 4

30. Liberia: Trofaste 
Herre, vi takker deg for at 
du har hjulpet kvinnene 
å samles til bønn og 
fellesskap hver måned på 
tross av vanskeligheter. 
1. Tess 5, 24

31. Vest-Afrika: 
Nådefulle Gud, vi takker 
deg for åpne dører til å 
forkynne evangeliet i Mali, 
Guinea, Burkina Faso og 
Elfenbenskysten. 
Matt 28, 19-20
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