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Et hjerte som brænder
for Herren, livserfaring
og kærlighed til kvinder.
Hvis du har disse
egenskaber, kan du være
mentor for en anden kvinde. Du kan også
blive vejledt af en anden kvinde. Alligevel
tænker mange af os, at det kræver for
meget at gå ind i et mentor-forhold. Men
hvad kræver det egentlig?
Vær til rådighed: Vi behøver ikke at vente,
til vi har styr på det hele, eller til vi har alle
svar, før vi kan gå ind i et mentor-forhold.
Gud ser efter kvinder, som er villige til
at være Jesu hænder og fødder og til at
tjene andre kvinder. Hvis du elsker Gud,
hvis du har erfaring med at vente, tage
beslutninger, være disciplineret, bede og
leve i afhængighed af Gud, kan du være
mentor. Hvis du har spørgsmål til det at
leve som kristen, kan du bruge en mentor.
Vær ærlig og oprigtig: Jesus levede sit liv
synligt for sine disciple. Han var virkelig
og ærlig. Hvis vi skal vokse i et mentorforhold, må vi være ærlige og autentiske.
Vi må være villige til at sige: ”Jeg ved
det ikke, men jeg vil prøve at finde et
svar på det.” Vi må være åbne omkring
vore vanskeligheder, glæder, prøvelser,
forventninger og tro. En kvinde, som er
bange for at dele sit liv med andre, skaber
ikke et trygt rum for at andre kan være
åbne omkring deres personlige kampe.
Vær ydmyg: Vi er stadig på vej, når det
gælder troslivet. Ingen af os har opnået
perfektion, for ellers ville den person

befinde sig i himlen. Der er kun en, som
er perfekt, og det er Jesus. Vi er kaldet til
at være vidner om alt det gode – noget
godt som ikke skyldes noget, vi har
gjort, men som kun skyldes hans offer
på korset. En gave, som vi ikke fortjener,
men som vi kan få på grund af hans
store kærlighed.
Vær velmenende: Sæt dig for at være en
god lytter hver eneste dag i dit mentorforhold. Som mentor må vi lytte mere,
end vi taler. Vi må hellere stille spørgsmål
end at fortælle andre, hvad de skal gøre.
Jeg tror, at de bedste mentorer er dem,
som stiller gode spørgsmål og giver den
anden part mulighed for selv at opdage
de bibelske sandheder.
Vis hen til Jesus: Fra mit første mentorforhold, hvor Dr. Marianne May var
min mentor, til det forhold jeg i dag har
til min åndelige mor, Dottie, har mine
mentorer altid vist mig hen til Jesus og
Bibelen for at finde svar. Det at være i

et mentor-forhold handler ikke blot
om det at være hustru eller mor. Et
sådant forhold opbygger tillid, giver
et trygt sted hvor man kan dele nogle
meget svære og forstyrrende følelser,
og giver mulighed for en at bearbejde
forskellige ting, ved hjælp af Jesu
kærlighed og omsorg. Gud ønsker, at
vi skal knyttes til hinanden og til Jesus.
Lad os i dag give os selv lov til at blive
påvirket af andre kvinder. Lad os
mødes i bøn og løfte vore stemmer
i bøn for kvinder, som lever i mørke,
ensomhed og fortvivlelse. Må vore
søstre finde andre kvinder, som kan
være Jesu hænder og fødder for dem
og give dem venskab og vejledning.
Lad os glæde os i Ham

Peggy Banks

Global leder
Kvinder med Håb/Projekt Hannah

”Fokus på Kvinder med håb” - Et program på Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.
Du har mulighed for at komme med forslag til emner, som der vil blive
bedt for i programmet. Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021
2321 eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.norea.dk)
Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din computer. På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på kvinder med håb” den
fjerde torsdag i måneden kl. 19.05.
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1.
Bed om, at kvinder må stille
sig til rådighed og lytte til andre, dele
deres erfaringer og hjælpe andre med
at finde løsninger på de udfordringer,
de står over for.
2.
Bed for de vejledere, der hjælper kvinder. Mange af disse kvinder
føler, at deres familiemedlemmer,
medarbejdere og naboer fordømmer
dem og ser på dem som fiaskoer. Må
det gå op for dem, at deres sande glæde og værdi kun findes i Gud, som elsker dem og værdsætter dem.
3.
Bed for de vejledere, som lytter til kvinder, der udtrykker deres
behov, og som anstrenger sig for at
hjælpe dem med at nå deres højeste
potentiale.
4.
Bed om, at vejledere må gøre
det muligt for kvinder at bygge videre
på den viden, de allerede har, at vokse
i deres forståelse af, hvem Gud er og i
praksis have Jesus som forbillede.
5.
Bed for de kvinder i Afrika,
der har omsorg for andre ved at rådgive og opmuntre dem, der har brug
for håb og helbredelse efter at have oplevet at blive forladt, skilsmisse, abort,
voldtægt eller andre traumatiske oplevelser.
6.
Bed om, at vejledere må tage
hensyn til kulturen på en nænsom
måde og forstå den unikke situation,
så de bliver til sikker og objektiv støtte
for dem, der har brug for hjælp til at
tage hensigtsmæssige skridt.
7.
Bed for vejledere, der skal
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hjælpe andre med at sætte mål og skabe vaner, der hjælper til at forme deres
hjerter, sind og kroppe, så de kan ære
Gud i alt, hvad de gør.
8.
Bed for vejledere, der hjælper
kvinder med at forstå de rette ernærings- og sundhedsvaner og andre
emner, der har med det daglige liv at
gøre.
9.
Bed om, at kvinder i Asien må
være villige til at tilbyde Kristus-centreret kærlighed og håb til brudte
kvinder i deres nærhed.
10.
Bed om, at kvinder må se deres kampe som en mulighed for, at
Gud kan arbejde i deres liv. Dette vil
medføre, at de kommer til at ligne Jesus mere, og at han kan bruge det, de
lærer af disse svære oplevelser, til at
hjælpe andre, som lider.
11.
Bed for vejledere, der hjælper
kvinder, som oplever vold og misbrug
i hjemmet. Bed om, at de må finde den
hjælp, de behøver, fra de organisationer, der arbejder med at beskytte og
skaffe hjælp til disse kvinder.
12.
Bed om, at kvinder må støtte
hinanden og give hinanden råd, der
hjælper dem til at lære af deres fejltagelser, giver nyt mod og inspirerer
dem til at trives.
13.
Bed om, at mødre må finde
vejledere, der kan hjælpe dem til at
forstå deres børns behov på de forskellige udviklingstrin.
14.
Bed om, at mødre må vejlede deres børn og være forbilleder for

dem i deres kærlighed til og afhængighed af Gud. ”Læg jer de ord, jeg her
siger, på sinde; I skal binde dem om jeres hånd som et tegn, og de skal sidde
på jeres pande som et mærke. Lær jeres
sønner dem, fremsig dem, både når du
er hjemme, og når du er ude, når du
går i seng, og når du står op.” (5. Mos.
11,18-19).
15.
Bed om, at mødre må tage deres ansvar for deres børn alvorligt, så
de hjælper dem til at tage kloge beslutninger og viser dem vigtigheden af at
behandle andre med respekt.
16.
Bed om, at vejledere må give
den, de hjælper, frihed til at fortælle
om sig selv og deres egne erfaringer,
når de evaluerer deres holdninger og
handlinger og forbereder sig til den
næste udfordring.
17.
Bed om, at kvinder må se udfordringer som muligheder for at lære
at blive stærke i Herren og dermed
være et forbillede på styrke for deres
børn.
18.
Bed om, at vejledere må hjælpe kvinder med at vokse i deres liv
med Jesus og hjælpe dem til at gøre
fremskridt mht. integritet og respekt i
hverdagen.
19.
Bed for vejledere, der hjælper
kvinder med at lægge et budget, så de
bliver i stand til at sørge for sig selv og
at lægge penge til side, så der er råd
til sundhedsmæssige ting, uddannelse
og karriere.
20.
Bed om, at kvinder må forbli-

ve robuste og modstandsdygtige uanset hvad, der sker. (Se Hab. 3,17-19).
21.
Bed om, at kvinder i Europa
må opbygge relationer, der kan hjælpe
andre til at blive alt det, som Gud har
bestemt dem til at være.
22.
Bed om, at vejledere må forpligte sig til at have omsorg for andres
personlige og åndelige vækst ved at
vise tålmodighed og gavmildhed og
ved at inspirere og opmuntre.
23.
Bed om, at vejledere må kende
deres grænser og være ydmyge nok til
at tale om dem og må være forbilleder, mens de peger på Jesus som den
bedste vejleder. ”I er et Kristus-brev….
ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten,
men i hjerter, på tavler af kød og blod.”
(2. Kor. 3,3).
24.
Bed om, at kvinder i USA må
hjælpe unge kvinder med at sætte sig
mål og finde venner, der holder dem
ansvarlige, så de kan leve et sundt liv
og modstå skadelige fristelser.
25.
Bed om, at kvinder må komme med i små grupper, hvor de taler
om, hvordan man kan leve et liv til
Guds ære.
26.
Bed om, at kvinder må finde
andre kvinder, der kan lide at gøre
ting, som de selv kan lide (f. eks.at
vandre, at læse, at synge, at lave mad)
og lad dem aftale at mødes og udveksle venskaber, som kan inspirere til at
leve et liv til Guds ære.
27.
Bed om, at kvinder må finde
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et sted, som er sikkert, og hvor børnene kan lege og lære. Et sted, hvor de
voksne afspejler Herrens glæde og tålmodigt viser børnene, hvordan man
skal behandle hinanden.
28.
Bed om, at karrierekvinder
på en elskværdig måde må vise andre kvinder, hvordan man lykkes på
arbejdspladsen, og at de må opfordre
dem til at gøre deres bedste.
29.
Bed om, at teenagere må finde
rollemodeller, der inspirerer dem til at
leve et moralsk og sundt liv til Guds
ære, og som åbner op for muligheder,
der kan forbedre de unges liv.
30.
Bed om, at kvinder må finde
vejledere, der kan opmuntre dem, og
som kan sætte dem i forbindelse med
andre kvinder eller med troværdige
informationskilder, der kan vejlede
dem i, hvordan de skal forberede sig
til livet og udfordre dem til at blive ved
med at lære.
31.
Bed om, at kvinder må finde
åndelige vejledere, der vil inspirere
dem til at lære Guds ord bedre at kende og tilbringe tid med ham i bøn.
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Bøn for mentor/vejleder-relationer
Mange kvinder lever i familier og
samfund, hvor der kun er få kvinder
til rådighed, der kan hjælpe dem med
at forstå Biblen og undervise dem i,
hvordan det kristne liv skal leves. Der
er også nogle, der ikke har mulighed
for at tale med nogen om, hvordan man
laver sund mad, forholder sig til de mest
almindelige medicinske spørgsmål,
forbedrer ens relationer eller får styr
på økonomien. Lige så vigtigt som det
var for Paulus at stille spørgsmålet om,
hvordan mennesker skal høre evangeliet,
hvis der ikke er nogen, der prædiker det,
lige så vigtigt er det at spørge på vegne
af disse kvinder: Hvordan kan de lære,
uden at der er en, der underviser?”
Kvinder behøver vejledere/mentorer til
at opmuntre dem til at blive ved med at
lære og til at inspirere dem til at nå deres
højeste potentiale for Guds æres skyld.

og den viden og erfaring, som de har
fået gennem livet. Kvinder, som har en
vejleder/mentor, er ivrige efter at lære
fra andre. Alle kan dele deres viden.
Alder er ingen hindring. Der er ingen,
der er for gammel eller for ung til at lære
eller til at undervise. At lære og anvende
ny information, færdigheder og ideer
hjælper os til at modnes. Ingen enkelt
person kan lære os alt det, som vi har
brug for at lære i livet, så det er klogt at
se sig om efter flere vejledere/mentorer,
der er villige til at vejlede og instruere
os i, hvordan vi kan udnytte vore evner
mest hensigtsmæssigt.

En vejleder/mentor-relation begynder
med at tale om forventninger. Hvilket
område vil vi fokusere på (noget
personligt, familierelateret, færdigheder,
teologi, lederskab, bøn…)? Hvor
ofte ønsker vi at mødes og i hvilke
Kvindelige vejledere/mentorer ønsker omgivelser (på et kontor, hjemme, et
at dele deres kærlighed til madlavning, offentligt sted – måske udendørs)?
skrivning, læsning og andre færdigheder Hvilken slags kommunikation har vi
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det bedst med (lytning, forelæsning, at det
bliver demonstreret for én eller en blanding
af disse)? Nogle, som har en vejleder/
mentor, har brug for, at der er en, der lytter
til deres kampe og hjælper dem til at få øje

på løsninger.
Vejleder/mentor-relationer
indebærer
forpligtelse, der gør os i stand til at hjælpe
hinanden med at ære Gud på alle områder
af vores liv.
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