
 

Vi ber: 

1. Kvinnelige ledere: Kjære Far, gi kristne kvinner med 

lederansvar gode støttespillere som de trygt kan betro 

seg til. Hjelp dem til å stole på at du gir dem det de 

trenger. Ordsp. 3, 5-6 

 

2. Serbia: Gode Herre, gi stor visdom og bibelforståelse 

til Håpets Kvinner-teamene. Hjelp dem til tålmodig å 

lytte til, forstå og oppmuntre kvinner. Vi ber om at de 

frimodig deler av ditt Ord, og at det fører til helbredelse 

og oppreising for kvinnene. Salme 111, 10 

 

3. India: Gode Gud, hjelp koordinatorene for de for-

skjellige språkene i Håpets Kvinner i landet til å bli trygge 

på at de har evnene og kompetansen som trengs for å 

tjene som ledere. Legg ned i dem ønsket om, og styrken 

til, å fullføre oppgavene du har for dem. Kol. 3, 23 

 

4. Kristne kvinner: Kjære Jesus, hjelp hver eneste kvinne 

til å prioritere tid med deg daglig. Vis henne hvordan 

hun kan leve et liv preget av renhet, syndsbekjennelse, 

tilgivelse og takknemlighet. Matt. 5, 8 

 

5. Finland: Himmelske Far, gi gruppelederne visdom slik 

at de forstår de forskjellige behovene til dem som er 

med i bønnegruppene. Led hver enkelt til det arbeidet 

du ønsker de skal gjøre. Hjelp dem å finne hvile hos deg i 

tjenesten sin. Jak. 1, 5 

 

6. Sør-Afrika: Gode Jesus, gi visdom til teamene våre når 

de forsøker å leve og lede slik du gjorde. Hjelp dem å 

lære kvinner å kjenne deg fortrolig, og helt og fullt gi seg 

selv til deg. Ordsp. 2, 1-11 

 

 

 

 

 

7. Indonesia: Takk, allmektige Gud, for at kvinner her 

har mulighet til å bli ledere i det offentlige, i kirker og i 

organisasjoner. Hjelp dem å søke deg og følge deg, så de 

kan påvirke andre på en god måte. Matt. 5, 14 

 

8. Tyskland: Landet ønsker en høyere andel kvinnelige 
ledere i store bedrifter. Himmelske Far, vi ber om       
dyktige kristne kvinner som kan bli valgt til slike          
posisjoner. Salme 90, 17 
 
9. Uruguay: Kjære Jesus, vi ber om at kvinnene daglig 
preges til å bli mer lik deg. Hjelp dem å bruke evnene og 
mulighetene sine til å hjelpe andre kvinner rundt seg. 
Måtte de alle finne helbredelse, helhet og håp i deg. 
2. Pet. 3, 18 
 
10. Canada: Gode Gud, gjør kvinnene trygge på at du 
har skapt hver og en av dem unike. Hjelp dem å bruke 
evnene sine til å herliggjøre deg. Jer. 17, 7 
 
11. Kina: Kjære Far, vi ber for kvinner som tar på seg 
lederansvar i kirkene. Hjelp dem å leve med tilfredshet 
og glede, og å være gode eksempler som inspirerer 
andre til å følge Jesus. 1. Tim. 6, 6 
 
12. Ukraina: Allmektige Herre, vi ber for kristne kvinner 
som har fått bibelsk og åndelig opplæring. Hjelp dem å 
dele videre kunnskapen og erfaringene sine til yngre 
kvinner. 2. Tim. 2, 2 
 
13. Kristne kvinner: Kjære Gud, du har gitt kvinner føl-
somhet og empati. Hjelp oss å bruke disse gavene på 
rett måte til å trøste andre som har det vondt og lede 
dem til deg. 1. Sam. 23, 16 
 
 
 

14. Romania: Gode Herre, vi ber for kvinner som er in-
volvert i mediemisjon. Hjelp dem å reflektere Kristus 
med integritet og kjærlighet, og slik påvirke andres liv. 
Utrust dem i formidlingen slik at tjenesten kan vokse. 
Kol. 4, 6 
 
15. Den arabiske verden: Kjære Jesus, hjelp de kristne til 
å være gode eksempler med livene sine. La andre på 
denne måten få se hvordan menn og bør oppføre seg 
som ledere i samfunnet, i bedrifter og i egne familier. 
Gal. 3, 28 

 
16. Korea: Bare 4, 5 % av lederne for store bedrifter er 
kvinner. Allmektige Gud, vi ber om at kristne kvinner blir 
gitt flere muligheter for forfremmelse. Salme 84, 12. 
 
17. Polen: Kjære Herre, beskytt, styrk og led kvinner som 
er ledere i kristne sammenhenger. Hjelp dem å balanse-
re tjenesten med ansvaret som kone, mor, husmor og 
arbeider. Salme 25, 9 

 
18. Nepal: Himmelske Far, vi ber om bedre jobbmulig-

heter for kvinner og for økt lønn som samsvarer med 
evnene og utdannelsen de har. Kol. 4, 5 
 
19. Frankrike: Gode Jesus, hjelp kvinner til å finne tid til 
å være sammen med deg uansett hvilken periode av  
livet de er i. Gi nåde og styrke til enslige mødre, de med 
små barn og de som jobber fulltid, så de kan vise omsorg 
for dem rundt seg. Jes. 40, 29 
 
20. Finland: Takk, kjære Gud, for engasjementet og tro-
fastheten til lederne av bønnegruppene i Håpets Kvin-
ner. Gi dem styrke og glede i arbeidet. Neh. 8, 10b 
 
21. Ukraina: Gode Herre, hjelp de kristne kvinnene å 

elske mennene sine, være gode støttespillere for dem, 

og gode mødre for barna. Må det føre til at familiene og 

de ufrelste ektemennene søker deg. 1. Pet. 3, 1 



22. Albania: Kjære Jesus, hjelp kristne kvinnelige ledere 

å reflektere deg gjennom ordene og handlingene sine. 

Må du hjelpe dem å prioritere relasjonen med deg, så 

de kan hvile i deg.  Matt. 6, 31-34 

 

23. Afrika: Allmektige Far, reis opp flere støttespillere 

og forbedere som kan hjelpe dem som leder an i arbei-

det for ditt rike på dette kontinentet. Hjelp lederne til å 

være sterke i deg og lede andre ved å være et eksempel 

for dem. Ef. 6, 10 

 

24. Europa-koordinator Miia da Silva: Kjære Herre, la 

henne høre din stemme. Gi henne guddommelig vis-

dom og dømmekraft som regional koordinator for Hå-

pets Kvinner i Europa og CAMENA (Sentral-Asia, Midtøs-

ten og Nord-Afrika). Salme 25, 5  

 

25. Paraguay: Gode Far, hjelp Håpets Kvinner-teamene 

til å fokusere på sårbare kvinner. Hjelp dem å lære vide-

re hvilken velsignelse det er å tjene andre med kjærlig-

het. Gal. 5, 13-14 

 

26. Ledere i Håpets Kvinner: Allmektige Gud, hjelp dis-

se kvinnene til å formidle visjonen for tjenesten. Gi 

hvert team enhet i hjerte og sinn. 1. Tess. 5, 24 

 

27. Romania: Gode Jesus, hjelp kvinnene til en sunn 

balanse mellom karriere og familieforpliktelser. Vis dem 

hvordan de kan involvere seg i barnas liv, påvirke dem 

og lede dem til deg. 2. Tim. 3, 14-16 

 

28. Kina: Himmelske Far, vi ber for kristne kvinner som 

forblir enslige fordi det er for få menn i menighetene. 

De møter et konstant press for å bli gift. Hjelp dem å 

vokse i tryggheten de har i Kristus og i den identiteten 

de har i ham. 1. Pet. 2, 9 
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29. India: Takk, gode Herre, for våre gujarati-talende le-

dere. De er sterke i troen og tjenesten for deg. Gi dem 

mot til å forkynne ditt Ord i hjemmene og fellesskapene 

sine. 1. Kor. 16, 13 

 

30. Alle kvinner: Allmektige Gud, gi kvinner i alle nasjone-

ne en hunger og tørst etter å studere ditt Ord. Hjelp oss å 

lære videre disse sannhetene til neste generasjon. 5. 

Mos. 11, 18-20 

 

31. Brasil: Kjære Far, vi ber for de av dine døtre som du 

har gitt lederposisjoner. Fyll dem med din Ånd. Hjelp dem 

å være lydhøre for din stemme, så de kan ære deg i den 

tjenesten du har kalt dem til. Gal. 5, 25 

 

HÅPETS KVINNER 
 

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. 

 
I tillegg til å oppmuntre norske kvinner gjennom 

konserter, podcast, møter og seminarer, støtter 

Norea Håpets Kvinner økonomisk i Somalia,  

Albania, Usbekistan, Turkmenistan, Japan, Nord-

Korea, Etiopia, Tanzania og Midtøsten. 
 

Du finner våre podcaster/andakter og mer infor-

masjon om arbeidet i Norge og internasjonalt på: 

www.haapetskvinner.no 
 

Gavekonto: 8220.02.90158 

Merkes: Håpets Kvinner 

post@norea.no 
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