24.Høyeste Herre, vi ber for de som hjelper kvinner
å forstå ødeleggelsene som følger med abort, ikke
bare for den ufødte babyen, men også for eget liv
både fysisk og psykisk.
25. Kjære Jesus, vi ber at mer må bli gjort for å
forbedre kvinners helse. Takk for at det ifølge
Verdens Helseorganisasjon er færre tilfeller av
malaria i Paraguay og Tanzania og at sykdommen
trakom, som gir blindhet, har blitt utryddet i
Ghana.
26.Gode far, vær hos de i underkant 10% av
verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom.
Må mer bli gjort for å løfte kvinner og barn ut av
fattigdom.
27. Kjære Herre, vi ber om at kvinner må forstå at
du skapte dem i ditt bilde og til din ære (1. Mos
1,27).
28. Himmelske far, vi ber om at kvinner må være
villige til å endre sine prioriteringer og andre ting
som hindrer dem i å følge din vilje (Salme 25. 4-5).

Mars 2019: Sammen i bønn for verdens
kvinner
8. mars, som er den internasjonale kvinnedagen, er en
viktig påminnelse om hva som har blitt oppnådd av og for
kvinner. Mange framskritt har skjedd innenfor utdanning
og medisin, og i livene til kvinner som er fattige eller
isolerte på grunn av kultur eller religion. Gud bruker
Håpets kvinner til å bedre kvinners liv – verden over.
I over 20 år har tusenvis av kvinner vært med og bedt om
bevisstgjøring rundt kvinners og jenters situasjon – som
ofte er preget av misbruk, sykdom, fattigdom og
neglisjering. Som et resultat har lokalsamfunn, familier og
kristne blant dem begynt å se ofrene med andre øyne. De
strekker ut en hånd til dem og vil være deres stemme.
Mange Håpets kvinner-team donerer mat, klær og andre
basisprodukter til de i nød, og bidrar dermed til at de føler
seg verdifulle. I Tanzania jobber man tett på andre kristne
organisasjoner med å få en slutt på omskjæring og vold
mot kvinner. I Nepal får kvinner i øde landsbyer helt
livsnødvendige helseråd. I Albania forkynnes evangeliet til
romkvinner som er fattige og blir utsatt for vold.
Synd, strev og urettferdighet vil alltid bidra til at
menneskeliv blir ødelagt. Vær med og be om at mange
troende må oppdage mer av hvem Gud er, at de må forstå
hvem de er i Jesus, og at de må la Den hellige ånd virke
gjennom dem og forsvare jenter og kvinner som trenger at
noen tar til orde for dem.

29.Jesus, vi ber for dem som arbeider blant enker i
Albania, Kambodsja, India, Kenya, Tanzania og
andre land. Takk for at de får hjelp til å starte små
forretninger slik at de kan tjene penger til å
forsørge familien sin.

Gjennom radioprogram, målrettet forbønn og praktisk
omsorg ønsker Norea å gi medfølelse, oppmuntring og
håp til kvinner verden over. Vi er en del av en
verdensomspennende bønne- og mediebevegelse som
strekker seg over 125 land.

30.Kjære Gud, vi ber om at ledere og foreldre må gi
jenter utdannelse, slik at de kan blir rustet med
kunnskap og evner som gir dem mulighet til å
forsørge familien.

I tillegg til å oppmuntre norske kvinner gjennom
konserter, podcast, møter og seminarer, støtter Norea
Håpets kvinner økonomisk i Somalia, Albania, Usbekistan,
Turkmenistan, Nord-Korea, Kambodsja, Etiopia, Tanzania
og Midtøsten,

31.Allmektige Gud, vi ber om at mer må blir gjort
for å stoppe vold mot kvinner og beskytte kvinner
mot HIV-infeksjoner.
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La oss be:
1.Kjære Jesus, vi ber for alle som samles rundt om i
verden i dag på Verdens bønnedag. Må de bli bedre
kjent med deg og finne ut hvem de er i deg.
2.Herre, vi ber om at kvinner må kjenne at de er
elsket av deg, sin Skaper og at de må velge å ta
imot din frelsesgave gjennom Jesus og tjene deg
gjennom å hjelpe andre i nød.
3. Himmelske far, vær nær hos dem som bor på
steder hvor kultur og religion hindrer dem fra å
høre om din kjærlighet og håpet de kan ha i Jesus
Kristus. Vær hos dem som er modige og lytter til
forbudte kristne radioprogrammer i hjemmene
sine.
4. Gode Gud, vi ber for kvinner som strever med
fattigdom, familieproblemer, uro i lokalsamfunnet
og kulturelle barrierer (Rom 12, 12).
5. Jesus, vi ber for Håpets kvinner sine
produksjonsteam når de lager programmer på 73
språk. Vi ber også for alle de som gir rettledning om
kristenlivet under veldig vanskelige
omstendigheter.
6. Far, vi ber for alle de som ber sammen med oss!
(1. Tess 1, 11)
7. Kjære Jesus, vi ber om styrke for kvinner som ber
regelmessig. Vi takker deg for de mange som
opplever mer av deg og lar Den Hellige Ånd
forandre deres holdninger, tanker og følelser til å
bli mer lik dine.

8.Himmelske far, vi ber for organisasjoner og
menigheter som, på den internasjonale
kvinnedagen, hjelper kvinner til å overvinne svært
krevende omstendigheter som fattigdom,
arbeidsledighet, vold i hjemmet, skilsmisse og
prostitusjon.
9.Allmektige Gud, vi ber om at kvinner må oppleve
at du har gitt dem mot til å følge deg (2. Tim 1, 7).
10. Kjære Jesus, vi ber om at du må velsigne kristne
menn som respekterer og ærer sine mødre, søstre,
koner, døtre, kjærester og kollegaer. Må de være et
godt eksempel for andre menn i lokalsamfunnet.
11. Far, vi ber for dem som besøker kvinner og gir
radioer til dem som ikke har råd til å kjøpe selv. Må
lyttere invitere andre til å bli med å høre Håpets
kvinner og andre TWR-programmer.
12. Herre, vi ber om at kvinner må oppleve håp hos
Jesus! (1. Tess 5,18)
13. Elskede Jesus, vi ber for kvinner i kristen
tjeneste. Vi ber om at du må gi dem visdommens
ånd og åpenbaring slik at de må bli bedre kjent med
deg (Ef 1, 17).
14. Himmelske far, vi ber deg vise dem som er
forlatt av sin ektemann at du elsker dem og
aksepterer dem som dine verdifulle døtre (Rom
8,16).

15. Gode Gud, vi ber for klinikker og sykehus som gir
helsehjelp til kvinner, for eksempel de som lider av
fistula eller bakovervendt livmor. Vi ber om at
programmet «Helbredende stemme/Healing Voice»
må oppmuntre disse pasientene.
16.Jesus, vi ber for kvinner med fysiske handicap, at de
må oppleve håp når de tjener Gud med glede (2. kor
12,10) .
17. Kjære Gud, vi ber om gudommelig fred for kvinner
som er traumatisert av krig (Joh. 14,27).
18. Allmektige Gud, vi ber om at de som er i fengsel
må vite at du elsker dem, og vi ber om at de må få lyst
til å invitere Kristus inn i livene sine (Rom 10,9).
19. Herre, vi ber om at kvinner må tilbringe mer tid på
å bli kjent med dine tanker, din karakter og dine planer
ved å studere ditt ord.
20. Himmelske far, vi ber om at kvinner må fryde seg i
ditt nærvær (Rom 5. 2-4).
21. Kjære Jesus, vi ber for jenter som blir utsatt for
usunne kvinnesyn og særlig for skadelige og farlige
holdninger som truer deres fysiske og psykiske helse.
22. Gud, vi ber om beskyttelse og styrke for kvinner
som arbeider for å gi andre et bedre liv (Jes 40, 31).
23. Kjære far, vi ber for organisasjoner som hjelper
kvinner og jenter med å rømme fra seksuell utnyttelse
og som gir dem trygge hjem, utdannelse og arbeid.

