
1. Saudi-Arabia: 
Allmektige Gud, vi ber 
om pågangsmot og 
utholdenhet til Håpets 
Kvinner-teamet, så de 
kan fortsette å nå ut med 
budskapet om håp. 
2. Tess. 3, 13

2. Midtøsten: Inflasjon 
har doblet mat- og 
leiepriser. Enslige mødre 
klarer ikke betale for det 
nødvendige. Gode Herre, 
vi ber om at du hjelper 
disse kvinnene og barna 
deres. Fil. 4, 19

3. Libanon: Frustrasjon 
over økonomien fører 
ofte til familievold. 
Himmelske Herre, vi ber 
om beskyttelse for kvinner 
og barn som mishandles 
av sine nære. La dem få 
kjenne din medfølelse og 
omsorg. Sal. 9, 10

4. Saudi-Arabia: Landet 
preges av sosial kontroll 
hvor kristne ikke kan 
gi uttrykk for troen sin. 
Barmhjertige Far, vi ber 
om fred og visdom til 
kristne kvinner som bor 
her. Sal. 118, 6

5. Verden: Nådefulle 
Jesus, vi ber om håp og 
mot til familier som har 
flyktet fra Midtøsten. Hjelp 
dem å integreres i de nye 
landene. 5. Mos. 10, 19

6. Syria: Kjære Far, vi ber 
for kvinner som har bodd 
i flyktningeleir i åresvis. 
Bruk Håpets Kvinner til å nå 
dem, så de kan finne håp i 
deg. Rom. 15, 13

7. Midtøsten: Gode Gud, 
vi ber for alle dem som 
tjener lite og ikke får hjelp 
av familien. Gi dem styrke 
og hjelp. Jes. 41, 10

8. Midtøsten: Det har 
vært en 300 % økning i pris 
på medisiner. Himmelske 
Far, vi ber om fysisk og 
åndelig helbredelse for 
de kritisk syke. Styrk dem 
med din kraft. Jer. 17, 14

9. Midtøsten: Årlig blir 
5.000 kvinner utsatt for 
æresdrap, også om de 

er ofre for seksuelle 
overgrep. Allmektige Gud, 
vi ber om en forvandling 
av både kultur og hjerter, 
så det blir slutt på denne 
ondskapen. 1. Tim. 2, 1-2

10. Saudi-Arabia: 
Kjære Jesus, vi ber om 
at du styrker de kristne 
ekteskapene. Hjelp menn 
å stå imot fristelser og 
være sterke, gudfryktige 
ledere både i hjem og 
menighet. 1. Tim. 3, 2-5

11. Den arabiske verden: 
Trofaste Herre, vi ber for 
vårt arabisktalende team.
Hjelp dem til å bruke ulike 
medieverktøy til å nå ut 
til fortapte og ensomme 
kvinner. Mark. 16, 15

12. Tunisia: Barmhjertige 
Gud, vi ber for kvinner 
på landsbygda, som 
opplever fattigdom og 
arbeidsledighet. Gi visdom 
til dem som styrer, så de 
tar tak i problemene og 
finner gode løsninger. 
Sal. 68, 11

13. Midtøsten: Gode 
Jesus, vi ber for kvinner 
i fengsel, at de får møte 
deg og den friheten du 
gir. Hjelp dem å finne sin 
sanne identitet i deg. 
Joh. 8, 32

14. Midtøsten: Trofaste 
Far, vi ber om at kvinner 
får oppleve en frisk og dyp 
relasjon med deg. Måtte 
teamet vårt få se fruktene 
av tjenesten og bli 
oppmuntret av din nåde 
og visdom. Gal. 6, 9

15. Midtøsten: 
Himmelske Herre, vi 
ber om beskyttelse 
for menighetene som 
hjelper flyktningefamilier. 
Dette er nyplantede 
menigheter. Hjelp dem å 
dele evangeliet på en god 
måte. Luk. 9, 6

16. Jemen: Barmhjertige 
Gud, vi ber for kvinner 
som utsettes for vold 
på grunn av kulturelle 
overbevisninger. Led 
medlemmer av hemmelige 
undergrunnskirker når 

de forteller andre om den 
friheten de har i Kristus.  
2. Kor. 3, 17

17. Irak: Himmelske Far, 
vi ber om at du reiser opp 
menn som tar til orde for 
likeverd mellom kjønnene. 
Vi ber om et rettferdig 
arbeidsliv og en nedgang i 
vold mot kvinner.
Ord. 31, 8-9

18. Saudi-Arabia: Etter 
mange restriksjoner er 
Håpets Kvinner i gang 
igjen på sosiale medier. 
Gode Gud, vi takker 
deg for dette, og ber 
om beskyttelse for dem 
videre. 2. Tess. 3, 3

19. Algerie/Marokko: 
Barmhjertige Far, vi takker 
for alle kvinnene som får 
høre hvor viktige de er for 
deg. Styrk relasjonen og 
forvandle livene deres. 
Sal. 63, 2

20. Midtøsten: Kjære 
Jesus, vi ber for Håpets 
Kvinner-teamet. Hjelp dem 
å formidle den virkelige 
meningen med din 
kjærlighet. Rom. 5, 8

21. Midtøsten: Allmektige 
Gud, vi ber om frihet 
for alle flyktninger som 
er fanget i forhold hvor 
de blir mishandlet og 
misbrukt. Gi dem håp og 
fred i deg. Sal. 118, 5

22. Syria/Jordan: 
Trofaste Herre, vi ber om 
innflytelsesrike ledere som 
kan stoppe prostitusjon. 
Hjelp tenåringsjenter som 
er fanget i dette, så de kan 
forstå hvilken verdi de har 
i deg. Ef. 3, 17-19

23. Sør-Sudan: Nådefulle 
Jesus, vi ber om at du gir 
kvinner god helse. Hjelp 
dem å sørge for familiens 
medisinske behov i kriser. 
Vi ber også om bedre 
tilgang til helsehjelp.
Sal. 103, 2-3

24. Den arabiske verden: 
Gode Far, vi ber for enslige 
mødre. Vis dem hvor 

mye du elsker dem og 
aksepterer dem. Hjelp 
dem å finne sin verdi og 
oppmuntring i deg.
Matt. 10, 31

25. Midtøsten: Kjære 
Herre, vi ber om 
beskyttelse for alle 
kirkeledere som er under 
press fra myndighetene. 
La dem få kjenne at du er 
med dem hver dag. Må 
du virke på dommerne i 
rettsakene, så de dømmer 
rettferdig. Joh. 15, 18

26. Palestinske områder: 
Fredens Herre, vi ber 
deg trøste alle kvinnene 
som mister barna sine på 
grunn av krig. Vis deg for 
dem som frelseren deres, 
så de kan erfare din fred.
Joh. 16, 33

27. Libya: Kvinner her 
utgjør en av de minst 
nådde gruppene i arabiske 
land. Himmelske Far, vi 
ber om muligheter for 
dem til å høre om deg og 
få håp. Kol. 4, 3

28. Midtøsten: Nådefulle 
Jesus, vi ber for de mange 
kvinnene som er utstøtt 
av familien sin fordi de 
har tatt imot deg. Fyll dem 
med kjærlighet og nåde. 
1. Joh. 3, 1

29. Marokko: Gode Herre, 
vi takker deg for at høsten 
er stor blant kvinnene her. 
Vi ber om kristne ledere 
og fellesskap som kan 
gi opplæring og omsorg 
til disse kvinnene. Hjelp 
teamene våre i arbeidet 
de gjør. Luk. 10, 2

30. Den arabiske verden: 
Himmelske Gud, vi ber 
om visdom og midler 
til oppfølgingsteamene 
våre. De tar imot mange 
forespørsler om mat og 
økonomisk hjelp.
Matt. 7, 11
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1. Nord-Afrika: Gode Gud, 
vi takker deg for at Håpets 
Kvinner-sendingene har 
kunnet fortsette til tross 
for motstand fra religiøse 
ledere lokalt. 
1. Tess. 5, 16-18

2. Sentral-Asia: Trofaste 
Jesus, vi ber om enhet og 
samhold i familiene når 
far må dra utenlands for 
å tjene penger. Vær med 
kvinnene som er igjen 
alene med barna.
Sal. 133, 1

3. Sentral-Asia: 
Himmelske Far, vi ber 
om at du hjelper kristne 
kvinner til å være åndelig 
sterke. Hjelp dem å være 
vitner for familier og 
venner som er ufrelste.
Apg. 1, 8

4. Nord-Afrika: Trofaste 
Herre, vi ber for Kabyle-
teamene våre og andre 
kristne som har kontakt 
med utlendinger. Beskytt 
dem når de møter 
økt fiendtlighet fra 
myndighetene. Sal. 91, 1-2

5. Sentral-Asia: Kjære Far, 
vi ber for kristne som bor 
rundt om i landsbyene. 
Hjelp dem å samles for å 
lære mer om deg og støtte 
hverandre. Matt. 18, 20

6. Sentral-Asia: Mange 
mødre som arbeider 
utenlands, kan ikke 
komme hjem igjen nå på 
grunn av stengte grenser. 
Trofaste Jesus, trøst og 
sørg for barna som venter 
hjemme. 5. Mos. 31, 8

7. Nord-Afrika: 
Himmelske Far, vi ber for 
Kabyle-teamene. Gi dem 
visdom når de er i kontakt 
med lyttere til Håpets 
Kvinner-programmene, og 
når de svarer på spørsmål.
Jes. 33, 6

8. Sentral-Asia: Nådefulle 
Gud, vi ber for barn som 
blir etterlatt når skilte 
foreldre etablerer seg på 
ny. Beskytt og trøst dem. 
Sørg for nye hjem hvor de 
kan bo. Matt. 18, 10

9. Sentral-Asia: Gode 
Jesus, vi ber om styrke for 
alle troende. De møter 
mange vanskeligheter og 
opplever mye stress.
Sal. 28, 7

10. Midtøsten: Kjære Far, 
vi ber for vår kurdiske 
koordinator. Gi henne 
visdom og kreativitet når 
hun forbereder og skriver 
manus til Håpets Kvinner-
programmene.
2. Mos. 35, 35

11. Sentral-Asia: Jesus, vi 
ber om at mange mødre 
blir frelst. Hjelp dem å 
legge et godt grunnlag for 
tro i barnas liv. Ord. 22, 6

12. Sentral-Asia: Kjære 
Gud vi ber om at du rører 
ved hjertene til dem som 
kan bidra til endring av 
kulturen. Hjelp og styrk 
kvinnene som lever under 
de strenge restriksjonene.
2. Kor. 3, 17

13. Nord-Afrika: 
Nådefulle Herre, vi takker 
deg for alle dem som det 
siste året har gitt sitt liv 
til deg, enten de har gjort 
det for første gang eller på 
nytt. Sal. 9, 2

14. Sentral-Asia: 
Skilsmisseraten er høy. 
Himmelske Far, vi ber for 
alle kvinner som sitter 
alene igjen etter et brudd. 
Trøst dem, og hjelp dem å 
finne arbeid.
Fil. 4, 19

15. Sentral-Asia: Gode 
Gud, vi ber om at kvinner 
får oppleve at din sannhet 
setter dem fri. Hjelp dem 
å se hvor verdifulle de er i 
dine øyne. Ef. 2, 10

16. Nord-Afrika: Kjære 
Jesus, vi ber om god helse 
for teamene våre. Hjelp de 
å leve etter din vilje både i 
familien og i tjenesten.
2. Mos. 23, 25

17. Sentral-Asia: 
Barmhjertige Far, vi ber for 
kvinner som overveldes 
av press og som kjenner 
på selvmordstanker. Hjelp 
dem å gi alt det tunge til 

deg, og gi dem nye tanker.
2. Kor. 10, 5

18. Sentral-Asia: 
Allmektige Herre, vi 
ber om helbredelse for 
familier som er rammet 
av alkoholmisbruk. Hjelp 
dem som er avhengige, til 
å bli fri i Jesu navn.
Jak. 5, 16

19. Nord-Afrika: Mange 
kvinner opplever misbruk, 
skilsmisse og matmangel. 
Himmelske Gud, vi takker 
deg for alle kvinnene som 
Kabyle-teamet har fått 
hjelpe. Sal. 46, 2

20. Sentral-Asia: 
Skilsmisse er svært vanlig 
her. Trofaste Herre, hjelp 
par å bli gjenforent med 
hverandre og med deg.
Ef. 4, 32
 
21. Sentral-Asia: Gode 
Far, vi ber for foreldreløse 
jenter. Led dem til 
lokale menigheter som 
kan formidle bibelske 
sannheter og hjelpe dem 
gjennom livet. Jak. 1, 27

22. Nord-Afrika: 
Nådefulle Jesus, vi 
ber for familien til en 
av dem som er med i 
oppfølgingsteamet i 
Kabyle. Huset deres ble 
ødelagt av dårlig vær. 
Styrk dem og sørg for en 
plass å bo. Beskytt dem 
når de møter motstand i 
lokalsamfunnet på grunn 
av troen. Sal. 91, 15

23. Sentral-Asia: 
Barmhjertige Far, vi ber 
for familiene til kristne 
kvinner. Måtte mann og 
barn ta imot troen på 
Jesus Kristus som frelser.
Apg. 16, 31

24. Sentral-Asia: 
Allmektige Herre, vi ber 
for kvinner som opplever 
at mannen er utro og 
uansvarlig. Trøst og styrk 
dem. Gi kvinner mot 
til å gifte seg med en 
kristen mann på tross av 
motstand fra familien.
Rom. 12, 12

25. Nord-Afrika: Kjære 
Gud, vi takker deg for 
oppmuntringene Kabyle-
teamet får fra lytterne. 
Mange av dem har ingen 
mulighet til annen kontakt 
med andre kristne.
Salme 99, 5

26. Sentral-Asia: 
Barmhjertige Herre, vi 
ber kvinner som blir 
undertrykt, forfulgt og 
presset sosialt. Gi dem 
styrke til å holde ut.
2. Mos. 15, 2

27. Sentral-Asia: Hellige 
Gud, vi ber for unge 
kvinner som bor som 
slaver i hjemmet til 
svigerforeldrene. De har 
ingen rettigheter eller 
mulighet til annet arbeid.
Jer. 29, 11

28. Nord-Afrika: 
Nådefulle Far, vi ber 
for alle de kristne i 
regionen, som møter økt 
fiendtlighet, inkludert 
innkallelse til forhør 
og andre former for 
forfølgelse. Beskytt 
dem mot det konstante 
presset. Matt. 5, 11-12

29. Nord-Afrika: 
Allmektige Gud, vi ber om 
en slutt på all matmangel 
i regionen. Sørg for dem 
som er i nød. Gi visdom 
til dem som har makt og 
myndighet til å gjøre noe 
med situasjonen. 
Sal. 146, 7

30. Sentral-Asia: Trofaste 
Jesus, vi ber for kvinner 
som har blitt kristne, 
men som må holde troen 
skjult. De risikerer å bli 
undertrykt av familie og 
slektninger. Styrk dem i 
troen på deg. Sal. 91, 2

31. Nord-Afrika: Gode 
Far, vi takker deg 
for at myndighetene 
letter på de tyngste 
koronarestriksjonene i 
noen deler av regionen.
Sal. 71, 14
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