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I fokus: I forbønn for kvinner over hele verden  
  
 
 
1. Utholdenhet for alle de tusenvis av kvinner i PHs 
bønnegrupper i Afrika, Amerika, Asia og Europa som ber 
sammen gjennom den månedlige bønnekalenderen på mer 
enn 75 språk. 
 
2. Denne uken vil det være en konferanse i Hollywood, 
California som vil samle forbedere fra hele verden. Nyheter, 
TV, reklame, musikk, radio og film har stor påvirkning på 
oss. Det påvirker hva vi tenker på, hvilke meninger vi har, hvordan vi føler oss og hvordan vi 
takler utfordringer, muligheter og mennesker. Vi vil stå sammen i bønn for medias episenter i 
verden – Hollywood. Hundrevis og muligens tusenvis vil være med i bønn.  
 
3.  Guds beskyttelse, ledelse og velsignelse over PHs arbeidere rundt om i verden som møter 
mange utfordringer når de prøver å nå ut til kvinner som trenger vennskap og Guds 
kjærlighet. 
 
4. De som arbeider med å redde barn som blir brukt i prostitusjon (10 millioner på 
verdensbasis). Be om at disse barna vil få et trygt sted å leges, leve og lære om Gud.” Lukk 
opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær bukker under. Lukk 
opp din munn og døm rettferdig, la hjelpeløse og fattige få sin rett!» (Ordsp. 31.8-9). 
 
5. Kvinner som vurderer å avbryte svangerskapet gjennom abort. Mange blir tvunget til dette 
av familiemedlemmer eller offentlige personer, og andre velger å abortere babyen fordi de 
har blitt opplært til at fosteret ennå ikke er et menneske. 
 
6. Håpets Kvinner som sendes på 64 språk for å oppmuntre kvinner som har mistet håpet, 
som ønsker å styrke kvinner som føler seg svake, løfte opp de falne, utfordre de friske og 
minne de isolerte troende om at de ikke er alene. Pris Gud for at Håpets Kvinner på 
Oshivambo kom på luften dette året! 
 
7. Kvinner og jenter i kulturer der såkalte æresdrap er tillatt med liten eller ingen straff av 
morderne. Be for familiene som flytter rundt i Egypt for å beskytte tenåringsdøtrene sine fra 
å bli kidnappet og tvunget til å omvende seg til en annen religion. 
8. Kvinner som lever i kulturer som tillater at kvinner fengsles eller steines for hor, selv om 
jenta ikke selv har skyld i det som har skjedd.  
9. Jenter helt ned i femårsalderen blir tvunget til å gifte seg fordi deres kultur lærer at dette 
vil redde dem fra skammen av å bli voldtatt før ekteskapet.  
 
10. De som jobber for å avdekke slaveriet i vår verden i dag (det er rapportert om 27 millioner 
slaver i verden). Be om at ledere vil gjøre mer for å straffe dem som utnytter mennesker til 
arbeid og seksuelle tjenester. 



 
11. Kvinner som tar livet av sine nyfødte jentebabyer fordi mannens familie ønsker 
guttebarn. Be om at samfunnslederne må gjøre mer for å stoppe disse kulturelle praksisene. 
 
12. Unge jenter som er tvunget av familie-medlemmer og kulturell praksis inn i tidlige 
ekteskap. Disse unge brudene må vanligvis forlate skolen, blir ofte offer for vold, sykdommer 
og utnyttelse. Mange mister også livet gjennom svangerskap, fødsler og komplikasjoner. 
 
13. Kvinner som utholder tungt arbeid i mange timer for mager lønn. Be også for kvinner 
som går lange distanser hver dag for å samle ved og hente vann. I tillegg må de dyrke 
avlingene, passe barna og jobbe hardt med å forberede familiens måltider. 
 
14. De som opplever vold i hjemmet, hvor voldelige ord, kontrollerende oppførsel eller fysisk 
misbruk gir dem et liv i frykt og ydmykelse. I noen områder er det ingen beskyttelse for 
ofrene, som ofte blir skadet på nytt av de som burde beskytte dem. 
 
15. Kvinner som er isolert av sin familie eller kultur og ikke får ta egne valg angående egen 
fremtid. Noen får ikke engang lov til å snakke med andre enn sin egen mann. 
 
16. Muligheter for kvinner som ikke kan lese til å høre om Guds kjærlighet og frelse. Be for 
verdens nesten 4 mill. analfabetiske voksne, hvorav 2/3 er kvinner. 
 
17. Enker, forlatte hustruer og foreldreløse som kjemper for å overleve «Hjelp de svake og 
farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, fri dem fra de 
lovløses hånd!» (Salme 82.3-4) 
 
18. Organisasjoner som modig jobber med verdens ledere for å trygge rettferdighet for dem 
som lider under slaveri, seksuell utnyttelse og annen form for voldelig undertrykkelse. 
 
19. Jordmødre skal få riktig trening for å hjelpe fødende kvinner. Be om at sykepleiere og 
leger skal være villige til å hjelpe kvinner som lider av fistula, skadet livmor og kvinnelig 
omskjæring. 
 
20. PHs team som besøker og underviser kvinner i fengsel i Angola, Albania, Kambodsja, 
Kongo, Etiopia, Ghana, Indonesia, Elfenbenskysten, Kenya, Liberia, Nepal, Paraguay, 
Portugal, Sør -Afrika, Tanzania, Thailand og andre land. 
 
21. Be om at mødre må lære sine barn å elske Gud, respektere sine naboer og verdsette sine 
familiemedlemmer. Be for alenemødre som strever for å ta vare på sine barn. 
 
22. Kvinner som lider under kvinnelig omskjæring og fistula som kompliserer barnefødsler 
og kan bety døden for babyene deres, eller for kvinnen selv.  
 
23. Kvinner i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord- Afrika som hører Guds ord via 
radioprogrammer. 
 
24. At Gud må sørge for Noreas finansielle behov, slik at Håpets Kvinner kan fortsette å bli 
sendt i Tanzania, Kenya, Etiopia, Albania, Sentral-Asia og Kambodsja.  Takk for at Håpets 
kvinner sendes på Zanzibar på grunn av en enkelt giver, be om at flere må få øynene opp for 
mediemisjon! 
 
25. Kvinner og jenter må ta modige steg for å bedre sine liv og ta avstand fra tidlig seksuell 
aktivitet. HIV er den vanligste dødsårsaken på verdensbasis blant kvinner i reproduktiv alder 
(FN). 
 



26. Modige kvinner som jobber hardt for å skaffe rent vann til sine familier og landsbyer, for 
å forebygge sykdom og død.  
 
27. Kvinner som lytter til Håpets Kvinner på radio, internett og CD. At de må forstå Guds 
kjærlighet til dem og ta imot hans frelsesgave.  
 
28. Hustruer som har ingen kontroll over sine menns forhold til venninner, prostituerte og 
flerkoneri. I tillegg til tap av verdighet og en overveldende følelse av ensomhet, lever de også 
i frykt for seksuelt overførbare sykdommer og faren for å bli forlatt. Mange har ikke 
utdannelse eller arbeid og kan ikke forsørge sine barn. 
 
29. Kvinner og jenter som bor i krigsområder eller flyktningeleirer. Mange er i fare for  
sult og voldtekt. 
 
30. At kvinner og jenter må kjenne sin identitet i Kristus og sin verdi i sine familier og i 
samfunnet. Be om at fedre, ektemenn og brødre må behandle kvinner og jenter med respekt 
og verdighet. 
 
31. At kvinner og jenter må rive seg løs fra båndet til heksekunst, tilbedelse av forfedrene og 
annen falsk religiøs praksis. Be om at de må komme til Kristus og få et nytt liv: «For vår 
kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette 
mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» ( Ef. 6.12). 
 
 Oversatt og tilrettelagt til norsk ved Ingunn Peters. 
 

 

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 
 
 


