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1.At søramerikanske kvinner må få et ordentlig forhold til sin skaper og Herre, Jesus Kristus, 
og dele hans håp og kjærlighet med andre. 
 
2. Lytterne til de spanske Håpets kvinner – programmene i hele verden. Be for Sonia, 
Mercedes, Andrea og Elisabeth når de oversetter og setter sammen hvert program for de 
spanske programlederne. Be også om visdom når de svarer på de mange epostene og 
brevene de mottar. 
 
3. Guds velsignelse over PHs Håpets kvinner – team i Paraguay. Det er tre språk i Paraguay; 
Guarani, Nivaclé og Lengua. Be om at programmene vil omfavne kvinner med et 
oppmuntrende budskap fra Guds Ord og gi visdom som setter kvinner i bedre stand til å ta 
vare på sine familier.  
 
4.Det er frivillige som oversetter Håpets kvinner til lavtysk. Be for Joyce som leder dette 
arbeidet. Be også for lytterne i Belize, Bolivia, Canada, Equador, Tyskland, Mexico, Paraguay 
og USA. 
 
5.PHs brasilianske team som lager program på portugisisk. I tillegg til å lage programmene, 
oppfordrer de andre til å be og oppmuntrer i arbeidet ved de to sentrene PH driver: Hannas 
Hus. 
 
6. Kvinner og barn som lider pga. vold i hjemmet. Be om at disse familiene vil søke hjelp til å 
gjøre noe med sine alkohol- og stoffproblemer, pengeproblemer, utroskap og stressfulle liv. 
Det er ofte dette som er grunnen til volden i familien. 
 
7. Søramerikanske kvinner har ofte liten selvtillit og ber ikke om å bli behandlet med 
verdighet og respekt. Be om at tenåringer må bli oppmuntret til å fortsette skolegangen i 
stedet for å gifte seg tidlig. Be også for kvinner som føler at deres eneste mulighet for lykke 
er å bo sammen med sin kjæreste i stedet for å insistere på å gifte seg før de bor sammen. 
 
8. Brasilianske kvinner blir påvirket av det destruktive og sensuelle bildet som kulturen og 
media gir av dem. Be om at de ikke må tro løgnen om at deres verdi ligger i utseende og 
utvendig skjønnhet. Be om at kristne kvinner vil leve etter den bibelske modellen av en 
gudfryktig kvinne. “Ynde svikter, og skjønnhet forgår; men en kvinne som frykter Herren, 
skal ha ros.» (Ordsp. 31.30) 



 
9. At Guds forvandlende kraft må styrke ekteskap og gi fornyelse i livene til ektefellene. Be 
også at de må forbli trofaste i ekteskapet. 
 
10. Mange har ikke penger til helsetjenester, så de går til heksedoktorer og tyr til 
hjemmebrygg. Be for kvinner som strever med å ta vare på de medisinske behovene til 
familien sin. 
 
11. Kvinner som er i fengsel fordi de har begått lovbrudd under påvirkning av sin ektefelle. 
De fleste av dem er blitt forlatt av sin mann og adskilt fra barna sine. Be at de må høre Guds 
Ord og oppleve Herrens nærvær, trøst og hensikt med deres fremtid i Jesus. Be også for 
dem som tjenestegjør blant kvinner i fengsel. 
 
12. Tenåringer og eldre som vurderer selvmord som en flukt fra ensomhet og depresjon. Be 
om at de må finne håp i Kristus. Be også om at Gud må lede dem til å slå på radioen og høre 
på sendingene fra TWR, samt til Noreas samarbeidspartner i Peru, Radio JR, og i Bolivia, 
Radio nytt liv.  
 
13. Mange kvinner er fanget i et nett av spiritisme, voodoo, heksekunst og satantilbedelse. 
Be om at evangeliets kraft må berøre deres liv, og at de må bli kjent med Sannheten og finne 
friheten i Kristus. 
 
14. Familier som lider under ekstrem fattigdom. Be for unge jenter og kvinner som er 
involvert i Hannas Hus i Brasil. Der lærer de å farge stoffer, lage tepper og andre ting de kan 
selge. Å lære produktivitet er problemløsende og det hjelper på selvfølelsen når de kan 
sørge bedre for familien sin. 
 
15. At Gud fortsetter å sørge for de som jobber i de to Hannas Hus i Brasil. Takk Herren for 
de som vil starte opp et hus i Sao Paulo og en annen by. 
 
16. Be for Ilka som oversetter bønnekalenderen til tysk. Den blir brukt av forbedere i 
Paraguay, Østerrike, Tyskland og Sveits. Be også for oversettelsen av bønnekalenderen til 
portugisisk. Det gjøres av Susie. Denne kalenderen blir brukt i Afrika og Europa. Sonia 
oversetter til spansk.  
 
17. Muligheter for unge kvinner å lære om fordelene ved å vente med å ha barn til etter de er 
20 år. Da kan kroppen bedre takle svangerskapet og fødselen. Jo lengre jentene blir på 
skolen, jo eldre er de når de får sitt første barn. 
 
18. Verdens helseorganisasjon antar at i Sør-Amerika og Karibien i 2008 var 12 % av 
dødsfallene blant gravide på grunn av uansvarlige aborter. Be for kvinner som vil ta abort. 
De risikerer infeksjoner og død. Be om at de blir akseptert av kristne som kan hjelpe dem slik 
at babyene kan bli født under oppsyn og bli plassert i trygge hjem. 
 
19. Be for Marli, Eeve og Flora som i disse dager reiser til Equador for å ha møter med 
Roberta og de andre som jobber med PH der. Be for lytterne av Håpets kvinner – 
programmene i Equador. 
 
20. Kvinner på landsbygda i Sør-Amerika. De har liten eller ingen muligheter for å lese og 
skrive. Be om at de får tilbud om utdannelse. På grunn av den nåværende høye andelen av 
analfabeter, er verdien av å kunne nå dem via radio med Guds Ord, veldig stor. 
 
21. Guds veiledning og visdom for Maralina Alfonso som er TWT Paraguay sin nye direktør. 
Be om at lederne, de ansatte, støttepartnerne og de frivillige må støtte henne av et helt 
hjerte. 



 
22. Jenter og tenåringer som bor i veikanten og prostituerer seg til lastebilsjåfører og (forts) 
reisende. Be om at myndighetene skal redde og ta vare på disse misbrukte barna og 
arrestere misbrukerne. 
 
23. Jenter ned i 11 årsalderen blir gravide som et resultat av gjentagende voldtekter av et 
familiemedlem, stefar eller mors kjæreste, Andelen av tenåringsgraviditeter er høyere i Sør-
Amerika enn i noen annen region i verden. Fraværet av muligheter for utdannelse og arbeid, 
sammen med det sosiale, kulturelle og økonomiske presset, drar mange jenter inn i 
fattigdom.  
 
24.De som mottar den månedlige bønnekalenderen i Paraguay og som trofast ber og 
oppmuntrer andre til å bli med dem. 
 
25. Be for dem som må ha verv i fire ledergrupper i Brasil samtidig som de starter nye 
bønnegrupper. Takk Gud for de 4000 forbederne i PH i Brasil. 
 
26. At eldre kvinner uten familie må finne noen som bryr seg om dem og som behandler dem 
med verdighet slik at de ikke må lide av depresjon og ensomhet. 
 
27. Muligheter i kirker, på konferanser og leirer for å kunne gjøre arbeidet til PH kjent i 
regionen. Be om at de må bli kjent som noen som hjelper lokalsamfunnet å ta vare på sine 
folk og gjøre livet bedre for dem følelsesmessig, fysisk og åndelig. 
 
28. Barn som har blitt sendt på gata for å tigge. Be for barna som blir tvunget til å bo på gata, 
et liv som er veldig vanlig for fattige barn i byene. Forledet av kriminelle begynner de å stjele, 
bruke stoff, prostituere seg og selge dop. Be om at byenes myndigheter, kristne og familie-
medlemmer må ta affære og forandre på denne tragiske realiteten. 
 
29. Be for deltakerne på Prosjekt Hanna-konferansen i Brasil 6-10 okt.  
 
30 . Be for de frivillige som lærer opp kvinner i ulike ferdigheter som sying, matlaging o.l i 
midlertidige tilfluktsteder (krisesentre). Slik vil de kunne hjelpe til med å forsørge sin familie.  
 
 

 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Prosjekt Hanna å gi 
medfølelse, oppmuntring og håp til lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets 

kvinner sendes på 67 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 77 språk og 
distribueres i 124 land. 

 Norea mediemisjon er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til å distribuere og 
oversette bønnekalenderen, støtter Norea arbeidet økonomisk i Albania, Usbekistan, 

Turkmenistan, Kambodsja, Etiopia, Kenya og Tanzania.  
Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 

For mer informasjon om Norea Mediemisjon sitt arbeid, besøk våre nettsider: norea.no 
 
 


