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BWAs kvinneforbunds administrative styre                       
Be for Raquel R. Contreras, BWA WD president.                               
Be for Donna Groover, BWA WD ,sekretær/kasserer.                       
Be for Patsy Davis, BWA WDs ,administrerende direktør  

Be for følgende visepresidenter:                                                 
Afrika: Joina Dhlula 
Asia: Precy T.Caronongan 
Karibia: Yvonne Pitter  
Europa: Aniko Ujvari 
Latin Amerika: Sara de Barrios                                                         
Nord-Amerika: Moreen Sharp 
Det sørvestlige Stillehav: Julie Beldin  

BWAs ledere                                                                                                        
Be for John Upton, BWA president.                                           
Be for Neville Callam, generalsekretær  

Be for styret i Baptistkvinnene i Norge/DNBK  

                                                                 
sendes til 

De Norske Baptisters kvinneforbund                                                 
v. Ruth Hedvig D. Løvdahl, Kongsvegen 162 

2636 ØYER .                                                                                  
Konto 3000.15.03010 Mrk:Bønnedagsoffer 2014. 

 

Jorunn Haraune og Synnøve Gåsvær Angen har oversatt og redigert programmet. 
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Through the Fruit of the Spirit FAITHFULNESS 
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Those who are In 
Step with the Spirit 
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This fruit appears in 
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who abide in Christ 
which refers to 
what Jesus Christ 
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Baptist Women’s World 

Day of Prayer
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You are invited to be

November 3, 2014 
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Sara Mendoza de Barrios, President UFBAL 
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Afrikas baptistkvinneforbund 
(BWUA) 
1. Be for det politiske miljøet i land som Kenya, 

Uganda, Sør Sudan, Mozambique, Den sentral-
afrikanske republikk, Somalia og Kongo. Be om 
Guds beskyttelse over kristne og deres familier. 

2. Be for søster Motunrayo Adgebilero og andre 
afrikanske baptistkvinneledere mens de forbereder 
Baptistkvinnenes verdenslederkonferanse i 2015 i 
Johannesburg, Sør-Afrika. 

3. Be for kristne i øst- og vest-Afrika som er blitt 
skadet av bevepnede innbrudd og kidnappinger. 

4. Be om en innstilling av total overgivelse og trofast 
ofring til BWUAs mange oppgaver blant 
baptistsøstrene i Afrika. 

5. Be om at BWUAs lederskap blir i stand til å 
kommunisere og samordne sine aktiviteter under 
den nåværende fiendtlige politiske og sosiale og 
økonomiske situasjon.  

6. Be om at Gud må velsigne afrikanske kvinner 
økonomisk når de forbereder seg til å delta på 
Baptistkvinnenes verdenslederkonferanse i 2015 i 
Johannesburg, Sør-Afrika. 

 
 

 

Nord-Amerikanske baptistkvinners 
forbund (NABWU) 
1. Be for de mange sårbare kvinner i NordAmerika som 

hver dag blir utnyttet hver gjennom sex-slaveri. 
2. Be om at nettverket av baptistkvinner som er i 

tjeneste greier å hjelpe de mest sårbare i det 
NordAmerikanske samfunn. 

3. Be om at baptistkvinner i Nord-Amerika ikke vil la 
likegyldighet blinde dem fra å møte behovene til 
andre, både i lokalmiljøet og rundt i verden. 

4. Be for de mange ungdommene som driver med 
selvskading og prøver å begå selvmord på grunn av 
de ødeleggende følgene av mobbing på skolene, 
hjemmet , på gata og gjennom internett. 

5. Be for NABWU’s administrative team. Hjelp dem å 
oppmuntre NordAmerikanske baptistkvinner i møte 
med åndelige, fysiske, følelsesmessige og 
økonomiske spørsmål. 

6. Be for kvinner som er rammet av forhold som har å 
gjøre med kvinners status, og for kvinner som 
arbeider for å forbedre disse forholdene. 
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Latinamerikanske 
baptistkvinners forbund (UFBAL) 
1. Be om at baptistkvinner involverer seg mer i å 

hjelpe dem som lider på grunn av seksuelle 
overgrep, vold og fattigdom. 

2. Be om at baptistkvinner våkner opp og gir mer til 
baptistkvinnenes verdensbønnedag. 

3. Be for baptistkvinner på Cuba og i Venezuela at 
de får flere muligheter til å se Herrens arbeid. 

4. Be for barna og ungdommene at de lærer å 
kjenne Herren gjennom baptistkvinner vitnesbyrd. 

5. Be for baptistkvinner at de må bli involvert i 
kampanjen «Jesus-forandring og nytt liv». 

6. Be om at UFBAL –komiteen må være til 
velsignelse i Guds hender. 
 

 
 

 

 
 
 

Asiatiske baptistkvinners 
forbund (ABWU) 

1. Lovpris Gud for felles innsats hos de fire ABWU-
forbundene i forbindelse med å møte behovene til 
overlevende etter Haiyan. Be for etableringa av et 
kvinnesenter i Guian, Samar, der Haiyan-foldbølgen 
først traff land. 

2. Be for gjenoppbygging av husene og livene til 
overlevende etter Haiyan. 

3. Be om koordinering og samarbeid blant de tre 
medlemsforbundene i Indonesia mens de 
forbereder seg på å være vertskap for den 13. 
ABWU samling i 2018.  

4. Be om at asiater skal være forberedt, spesielt 
kirkene, til nødhjelp, redning og oppbygging, og at 
de ikke må glemme og dele ordet om Kristus som 
gir liv, styrke og håp. 

5. Be for kvinnene i Pakistan, at regjeringen letter 
restriksjonene for kvinners utdannelse, at kvinner 
må bli gitt lik mulighet som menn, til å lære i 
skolene. 

6. Be om at kristne i Asia blir aktivt involvert i å 
motarbeide fattigdom, stoppe slaveri og forebygge 
rusmisbruk i regionen. 
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Det karibiske 
baptistkvinneforbund (CBWU) 

1. Be om guddommelig inngripen mot kriminalitet og 
vold, spesielt i Trinidad og Jamaica, at Gud vil tale 
til hjertene til unge og eldre som ødelegger livene til 
hverandre. 

2. Be om at den økonomiske situasjonen på øyene får 
et oppsving slik at arbeidsmulighetene økes og 
familiene får dekket sine nødvendige behov.  

3. Be om at praksisen med incest blir nedkjempet i 
Karibia, og at barn får lov til å vokse i gudsfrykt. 

4. Be om at kvinnene i Karibia hører Den hellige Ånds 
stemme om å leve mer overgitt til Guds ledelse i 
deres liv. 

5. Be om at skolebarn og unge mennesker får gode 
moralske verdier som vil hjelpe dem når de blir 
voksne. 

6. Be om at fedre tar sin del av oppdragelsen av barna 
slik at gutter får gode mannlige forbilder, og kvinner 
får hjelp med å ta vare på barna. 
 

  
 

 

	  
	  

Europeiske baptistkvinners 
forbund (EBWU) 

1. Be om at de kristne ikke bare er ”kristne i navnet”, 
men at de ser Jesus Kristus som lyset, som livets 
brød, det levende vann og som sannheten. 

2. Be for menneskene som har mistet håp, mistet 
visjon og inspirasjon for framtiden. 

3. Be  for mennesker i store byer, at de må finne 
kristne fellesskap som kan gi vennskap og livshåp 
gjennom Jesus Kristus, Frelseren. 

4. Be om at kvinnene i Europa må se hva deres kall 
fra Herren er, slik at de kan være levende 
vitnesbyrd i samfunnet sitt.  

5. Be for de kristne, spesielt for kvinner som lever  
under forfølgelse i forskjellige land, og be for land 
som lider på grunn av krig der mange har mistet 
sine hjem. 

6. Be for barna, for den unge generasjon, at de ikke                                     
går glipp av livet på grunn av dataspill. Be for de 
hjemløse barna som vandrer rundt i byer og 
landsbyer  i Russland, og for kvinnene som prøver å 
hjelpe dem.           
  


