Vi ber:
1. Verden: Gode Herre, dette med en digital skolehverdag er krevende
for foreldre og barn over hele verden. Må du gi familier den nåden,
tålmodigheten og støtten de trenger for å komme i mål, samtidig som de
beholder en god relasjon til hverandre. 2. Kor. 12, 9

8. Indonesia: Skilsmissetallene blant muslimske par øker stadig nå under
pandemien. Mange enslige foreldre strever med å finne arbeid.
Barm-hjertige Jesus, må du sørge for disse familiene, slik at de ikke
tvinger de unge døtrene sine til å gifte seg fordi de strever økonomisk.
Matt. 18, 10

2. Romania: Barmhjertige Far, vi ber for mødre som har blitt forlatt av
mannen sin. Gi dem visdom og håp i deg. Velsigne dem med
tålmodighet i forhold til barneoppdragelse, stabil økonomi og støtte
fra et kristent fellesskap. Salme 57, 2

9. Portugal: Kjære Herre, takk for at Håpets Kvinner- programmene
gir håp og styrke til kriserammede familier under pandemien. Må du
bruke disse programmene til å skape forsoning og fred i livene deres.
Mark. 10, 6 – 9

3. Kambodsja: Kjære Jesus, må du beskytte unge kvinner fra dette
landet fra onde mennesker som vil kidnappe dem til utlandet
(Kina eller Malaysia) for å gifte dem bort mot deres vilje.
2. Tess. 3, 3

10. Etiopia: Gode Gud, takk for at teamet vårt lærer menn og kvinner
at de skapt i ditt bilde. Gjennom frelsen i Jesus Kristus har vår identitet
som en gang var ødelagt av synd, blitt gjenopprettet.
1. Mos. 1, 27

4. Kroatia: Mange som er ofre for familievold blir truet av de som
mishandler eller misbruker dem. De står overfor en reell fare når
samfunnet stadig stenges ned. Allmektige Far, beskytt dem, led
dem i sikkerhet og før dem til et sted hvor de kan leges.
Jes. 41, 10 – 12
5. Tanzania: Himmelske Gud, vi ber for familier som deler ditt Ord
og ber sammen. Må det styrke troen deres. Må du hjelpe dem til å ha
en gjensidig respekt og kjærlighet for hverandre, og til å sette pris på
hverandre. Rom. 10, 17

11. Sør-Afrika: Barmhjertige Jesus, vi ber for de parene som er
separert fordi den ene ektefellen har vært utro. Vi ber om anger og
syndsbekjennelse, tilgivelse og forsoning og et endret liv.
Ef. 5, 33
12. Sør-Korea: Himmelske Far, vi ber for kvinner som gifter seg og
blir mor i ung alder og som ikke har foreldre i nærheten å spørre om
råd. Vi ber om at Håpets Kvinner-sendingene får være en kilde til
bibelsk visdom og kunnskap. Salme 32, 8

6. Vietnam: Kjære Gud, må du hjelpe flergenerasjons-familier til å
forstå hverandre og til å leve i harmoni sammen.
Salme 112, 2

13. Bonaire: Gode Herre, må du hjelpe enslige mødre med å ta vare
på både kropp og sjel, og sitt åndelige liv, slik at de på den måten kan
ta vare på andre og gi barna deres den følelsesmessige støtten de
trenger. Jes. 40, 31

7. Nord-Kaukasus: Ufrivillig barnløshet skaper konflikter mellom
mange ektefeller i dette området. Nådefulle Far, vi ber om at du må
hjelpe kvinner som ikke kan bli gravide. 1.Pet. 3, 7

14: Paraguay: Kjære Gud, vi ber for familier hvor alle har blitt frelst.
Styrk troen deres gjennom Ordet ditt. Hjelp dem med å forstå din
kjærlighet og tilgivelse. Salme 119, 105

15. Liberia: Allmektige Jesus, vi ber for par som trenger å blåse nytt liv
inn i ekteskapet sitt. Må de søke deg for hjelp. Lær dem å sette pris på
hverandre og stå sammen i troen på deg. 1.Pet. 4, 8
16. Finland/Norge: Nådefulle Far, må du hjelpe par til å forstå at
forholdet deres er som forholdet mellom Kristus og kirken – det må
være basert på kjærlighet, tilgivelse og nåde. Måtte de verdsette og
holde høyt denne sannheten. Å kjenne deg er det beste grunnlaget et
ekteskap og en familie kan ha. Ef. 5, 21 – 23
17. Japan: Antall enslige foreldre øker. Barmhjertige Herre, vi ber for
de mange mødrene som lever i fattigdom, og for barna deres som ofte
mangler midler til å gå på skole. Må du sørge for dem og støtte dem.
2. Kor. 9, 8
18. Spania: Himmelens Gud, vi ber om at par og familier som opplever
brutte relasjoner, søker deg for hjelp og gjenopprettelse. Kom med
forsoning, enhet og fred, og lær dem å tilgi hverandre. 1. Joh. 4, 16
19. Polen: Allmektige Herre, vi ber om at oppstarten av programmet
You Are Precious blir en suksess. Programmet setter søkelys på
vanlige problemer i ekteskap og familieliv, også for enslige foreldre.
Ordsp. 16, 3
20. India: Gode Jesus, vi ber for ektepar i dette landet. Må du velsigne
alle menn og kvinner, så de får styrke til å være trofaste både mot deg
og mot ektefellen sin. Hjelp dem til å være ydmyke, milde og tålmodige
med hverandre. Må din kjærlighet føre dem sammen i enhet og nåde.
Salme 133, 1
21. Filippinene: Kjære Far, må du hjelpe kvinner som har et dårlig
forhold til svigerforeldrene sine. Vi ber om fred, harmoni og forståelse i
disse relasjonene. 1. Pet. 5, 6
22. Verden: Allmektige Gud, vi ber for enslige mødre som strever
med å forsørge familien. Nå under pandemien er det mange som har
mistet jobben og er urolige, deprimerte, sultne og til og med hjemløse.
Matt. 6, 26

23. Sentral-Europa: Barmhjertige Herre, vil du hjelpe mødre å ta de
rette prioriteringene i forhold til familien og søke deg. Hjelp dem til å
balansere yrkesliv og familieliv på en god måte.
Jes. 30, 21
24. Danmark/Norge: Kjære Jesus, vi ber for de ekteskapene som er
flerkulturelle. Her kan det være spesielle utfordringer, som for
eksempel mangel på aksept fra begge familier. I tillegg kan det være
konflikter rundt dette med hvilken rolle deres kulturelle bakgrunn skal
ha. Fil. 2, 2
25. Grønland: Gode Far, led og beskytt dem som seiler til avsidesliggende landsbyer for å ha bibeltimer. Må du forvandle hele familier
med evangeliets budskap. Gi håp, glede og nytt liv i Kristus.
2. Kor. 5, 17
26. Kina: Nådefulle Gud, styrk troen til kvinner her og familiene
deres. Hjelp dem til å søke ditt Ord og din ånd i avgjørelser og ha
deg som hovedfokus i livene sine. 2. Pet. 1, 3
27. Canada: Himmelske Herre, vi ber for familier som opplever
konflikter som følge av at de har brukt mer tid sammen under
nedstengingen (i forb. med Covid19). Kom med forsoning til disse
ekteskapene og familiene. Ef. 4, 31 – 32
28. Verden: Allmektige Far, vi ber for familier som har barn med
særskilte behov. Noen ganger er behovene større enn de pårørende
kan takle. Må du sørge for at de får den støtten de trenger, og gjør
dem trygge på at du er med dem hver dag.
2. Mos. 33, 14
29. Alle troende: Gode Jesus, hjelp oss slik at hjemmene våre kan
være trygge steder fylt med kjærlighet. Hjelp dem som må hanskes
med stress eller arbeidsledighet. Må de komme til deg med byrdene
sine og søke deg som sin forsørger. Vær med familiene slik at det ikke
blir konflikter eller sår i dem. Matt. 5, 9

30. Verden: Barmhjertige Gud, vi løfter frem for deg alle familiene
som sørger over tapet av sine kjære. Hjelp dem gjennom denne tiden.
Trøst dem med din usvikelige kjærlighet og trofasthet. Gi dem styrke
til å søke deg. 2.Kor. 1, 3 – 4
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31. Verden: Kjære Herre, du er den farløses Far. Vi ber om at din
kjærlighet og ditt nærvær fyller hjerte og sinn til barna som vokser
opp med enslige foreldre. Sørg du for alt de trenger. Salme 68, 6
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