Vi ber:

1. Burundi: Nådefulle Far, trøst familier som har flyktet fra vold og
uroligheter, og som har søkt tilflukt i flyktningleirer. Leg dem fra
bitterhet og bryt hevnens onde sirkel. Vis dem din kjærlighet, så de
kan lære å elske ubetinget og tilgi, akkurat slik du gjør.
Matt. 6, 12
2. Canada: Kjære Gud, du ser at restriksjoner og nedstenging
under pandemien har ført til flere utfordringer for ektepar. Vi
ber om fred og samhold i parforhold og familier. Matt. 5, 9
3. Danmark/Grønland: Selv om grønlendere er danske
borgere, opplever de ofte å bli diskriminert. Gode Jesus, vi ber
om at dansker skal kjenne et ønske om å forstå folk fra Grønland
og kulturen deres, og regne dem som likeverdige.
Rom. 10, 10 – 13
4. India: Allmektige Herre, vi ber for de politiske lederne som
styrer landet. Hjelp dem å arbeide for sannhet, kjærlighet, fred
og likeverd i samfunnet. 1. Tim. 2, 2
5. Japan: Nådefulle Jesus, vi ber om at de får møte deg som
frelser, bli forsont med Gud, satt fri fra synd og få sann fred, i et land
der 99% ikke er kristne. Joh. 8, 36
6. Kroatia: Jordskjelvet i 2020 ødela veldig mye for folket her.
Barmhjertige Far, hjelp lederskapet å forene seg slik at opp-byggingen
av både ødelagte bygninger og relasjoner kan skyte fart. Takk for alle
kirkene som er med og bidrar i oppbyggingen.
2. Kor. 13, 11
7. Finland: Himmelske Herre, styrk forbindelsen og samarbeidet
mellom de ulike kirkene og menighetene. Må du hjelpe etterfølgerne
dine til å forstå at det er mer som binder dem sammen
enn hva det er som skiller dem fra hverandre. 1. Pet. 3, 8

8. Polen: Det er dype skiller mellom folk i dette landet. Gode Gud,
vi ber for Håpets Kvinner- programmene, og om tilgivelse og enhet.
Må programmene nå ut til hjerter som er åpne og tar imot ditt Ord,
slik at lytterne kan se at du er kilden til forsoning. 1. Kor. 1, 10

16. Romania: Barmhjertige Jesus, vi ber om enhet mellom
etniske grupper. Må romfolket bli forsont med deg som frelser. Hjelp
dem å bli akseptert i det rumenske samfunnet.
Rom. 15, 5 – 7

9. Hong Kong: Kjære Jesus, vi ber om at kristne kvinner som står i
en tjeneste, finner tilflukt hos deg. Salme 91, 2

17. Bonaire: Nådefulle Gud, vi ber om at kristne må fokusere mindre
på ulikheter, og bli forent slik at de kan prise deg med ett sinn. Må din
kjærlighet og nåde flyte over. Hjelp dem å leve sammen i fred og
fordragelighet og på denne måten være vitner om din kjærlighet.
Salme 133

10. Liberia: De siste 15 årene med krig har ført til at det ikke er
noe samhold i landet. Himmelske Far, gi hver enkelt styrke og
nåde til å tilgi hverandre. Kom med helbredelse, harmoni og
forsoning til folket. Rom. 12, 16 – 18
11. Sentral-Europa: Barmhjertige Herre, takk for kristne barneleirer i denne regionen. Må evangeliet om Jesus gi håp, glede
og nytt liv til alle barna som deltar. 1. Tim. 2, 4

18. Indonesia: Det er tusenvis av stammer med ulike språk og
religioner i dette landet. Ofte kommer de ikke overens med
hverandre. Kirker ødelegges, og kristne forfølges. Gode Herre,
hjelp de troende å leve som Kristus og være en kilde til
kjærlighet og fred. Salme 9, 10

12. Sør-Korea: Gode Jesus, vi ber for alle ektepar, om at du
må gi dem nåde slik at begge ektefellene kan se sine egne
svakheter før de peker på den andres feil. Hjelp dem å elske
og ære hverandre. Matt. 7, 1 – 2

19. Portugal: Kjære Far, vi ber for ansatte og ledere i bedrifter.
Hjelp dem med å ha en holdning som taler om gjensidig respekt
og verdighet, og til å løse konflikter på en fredfull måte.
1. Pet. 2, 17

13. Etiopia: Allmektige Gud, hjelp teamet vårt å vise omsorg
for kvinner som er knuste og nedbrutte. Vi ber for kvinner i
fengsel og dem som er ofre for krig. Må de få høre evangeliet
og bli forsont med deg. Hjelp dem å dele det nye livet og
håpet med andre. Salme 34, 19

20. Nord-Kaukasus: Allmektige Herre, må du gi Håpets Kvinnerteamet visdom og mot til å være et lys for deg i en region som
hovedsakelig tilhører islam. Kom med din fred til dette ustabile området.
Salme 93, 1 – 2

14. Verden: Kjære Herre, vi ber for dem som er kalt til tjeneste
for helbredelse og forsoning. De demonstrerer Guds kjærlighet
til andre ved at de er villige til å bli urettferdig behandlet fordi de
er trofaste og følger Jesus. Hjelp oss å elske fiendene våre og
be for dem som forfølger oss. Matt. 5, 11 – 12
15. Filippinene: Gode Far, vi ber om tydelig kommunikasjon og
enhet mellom myndighetene og ulike organisasjoner. Hjelp dem
å arbeide sammen for sitt folks skyld, særlig nå som det blir innført
nye retningslinjer for smittevern under pandemien. Fil. 2, 2

21. Sør-Afrika: Himmelske Gud, vi ber om at du omslutter dette landet
med din mektige hånd. Vi ber om enhet i landet. Hjelp folk å være sterke
og stå sammen på tross av forskjellene. Måtte landets innbyggere bli
preget av nåde og medfølelse for andre.
Ordsp. 12, 20
22. Verden: Gode Jesus, takk for at TWR-partnerne er tverr-kirkelige.
Vi ber om at de ulike kirkene og kirkesamfunnene gjennom samarbeid
går sammen om å støtte mediemisjon
slik at vi kan nå videre ut med frelsen og håpet som finnes i deg.
Joh. 17, 20 – 21

23. Paraguay: Nådefulle Far, må du hjelpe troende med å være
barmhjertige og ydmyke, og til å ha medfølelse for andre. Fyll dem
med kjærlighet og villighet til å vandre i enhet. Velsigne dem med
kraften i Kristus Jesus. Kol. 3, 12
24. Vietnam: Barmhjertige Herre, vi ber om at evangeliet om Jesus
når ut til alle de 54 etniske gruppene både i nord og i sør. Måtte de
alle forenes og samarbeide med å utvikle de ulike regionene.
Gal. 3, 28
25. Spania: Gode Gud, må du røre ved hjertene til folk, slik at
de velger å tilgi hverandre for konflikter som hører fortida til.
Kom med din enhet og fred. Joh. 13, 35
26. Kambodsja: Himmelske Far, styrk troen til de få kristne som
er i landet. Gi dem mot til å være lys og salt i sine lokalsamfunn.
Matt. 5, 16
27. Alle kristne: Jesus er vår fred. Han fører sammen mange ulike
grupper som står i motsetning til hverandre – kvinner og menn, ulike
raser og nasjonaliteter som strider imot hverandre. Han forener oss
og river ned murene som hindrer oss fra å være venner. Kjære Jesus,
hjelp oss som tror til å leve ut denne sannheten hver dag. Ef. 2, 14
28. Meg selv: Gode Herre, du tilga meg. Hjelp meg derfor å tilgi andre
når de sårer meg. Gjør meg i stand til å være vennlig mot andre, for
det fører oss sammen. Hjelp meg til å ha fred i hjertet og i relasjonene
mine, og hjelp meg med å være takknemlig.
Kol. 3, 13 – 15
29. Alle troende: Himmelske Far, hjelp oss som tror å se at vi
er alle lemmer på Jesu kropp. La den gjensidige kjærligheten mellom
kristne skinne som lys i verden. Den er bevis på at du finnes, for du er
opphavet til all kjærlighet og nåde. Joh. 17

30. Norge/Danmark: Det er så mange meninger om hvordan vi skal
forholde oss til flyktninger og innflyttere. Noen ønsker dem velkommen,
mens andre vil ikke ha dem i landet i det hele tatt. Nådefulle Gud, vi ber
om at vi må være vennlige mot utlendinger, men samtidig løse
problemer som kan oppstå.
HÅPETS KVINNER
5. Mos. 10, 19
31. Kambodsja: Kjære Jesus, vi ber om at kristne ikke må krangle
med hverandre, og særlig ikke på Facebook. Det er med på å sverte
troen vi står for. Kom med enhet til kirken, så vi kan nå ut til ikketroende med din kjærlighet og håp.
Ef. 4, 31 - 32
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