
I fokus: 
Bønn om at kvinner skal få 

oppleve håp og ta imot frelsen. 

 

I fokus: Bønn om at kvinner verden over skal få 
oppleve håp og ta imot frelsen! 

I mange kulturer lever kvinner og jenter i 
håpløshet fordi de er blitt fortalt at de ikke er verdt 
noen ting og at de er en byrde for familiene sine.  

Mange kvinner som har blitt med i en Hanna-
bønnegruppe eller som lytter til Håpets kvinner 
vitner om at de har tatt imot Jesus som sin Herre 
og frelser. De vitner også om at de har fått håp på 
grunn av at de forstår at Gud elsker dem og vil at 
de skal oppleve gleden i å leve for ham. Her er 
utdrag fra et par lytterbrev vi har mottatt: 

«Etter at mannen min ble arrestert og drept, var 
jeg overlatt til meg selv og med aleneansvar for 
dattera mi på to år. Jeg var så uendelig fortvila at 
jeg hadde planlagt å ta livet mitt. En venninne 
som hadde blitt kristen introduserte Håpets 
kvinner for meg. Hver dag fortalte hun meg om 
livet sitt og håpet som jeg også kunne finne i 
Jesus. Til slutt gav jeg livet mitt til Jesus. Fra det 
tidspunktet har jeg lyttet til Håpets kvinner 
regelmessig. Venninna mi hjalp meg å flytte til 
Tyrkia og jeg har funnet en menighet jeg går i. Jeg 
har også blitt døpt. Jeg er så takknemlig, pris 
Herren! Gud velsigne dere» (En kvinne fra Iran).  

«Selv om jeg hver dag opplever mange lidelser, 
lytter jeg til programmet deres. Hver lørdag får jeg 
Guds nåde gjennom Håpets kvinner-programmet. 
Det hjelper meg veldig mye, og det oppmuntrer 
meg til å stole på Gud i alle situasjoner i livet. Jeg 
er i en forferdelig vanskelig situasjon, men jeg har 
et håp om en dag å kunne vende tilbake til 
hjemlandet mitt og tjene Gud. Vær så snill å be for 
meg» (En kvinne fra et lukket land). 
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26. De som ønsker å hjelpe enker i Albania, 
Kambodsja, Tanzania og andre land. De hjelper 
dem med å starte små forretninger slik at de kan 
forsørge seg selv og barna. Be om at disse 
enkene vil forstå mer av Guds praktiske 
kjærlighet, håp og forsørgelse. Takk Gud for 
enkene som møtes i Nairobi i Kenya der de deler 
sin opplevelse av indre helbredelse de har 
opplevd etter å ha møtt vår stab. De setter pris på 
muligheten til å kjenne at de ikke er alene.  

27. At kvinner må daglig gå inn i Guds nærhet 
med takk og lovprisning. Be om at de må 
fortsette å snakke med Gud gjennom dagen om 
alt det som skjer rundt dem.  
 
28. Kvinner som lever i ekstrem fattigdom i Den 
Dominikanske republikk, Etiopia, Haiti, Kenya, og 
Nord Korea. Be om at Gud må gi dem håp og 
glede til tross for livets vanskeligheter. (Les 1. 
Tess 5.18).  
 
29. Kvinner som bor i isolerte samfunn hvor 
seksuelt misbruk er vanlig. Frykt, håpløshet og 
forfølgelse dominerer livene til dem som er 
bundet i loviskhet. Kristne radioprogrammer er 
viktige for dem som trenger håp og helbredelse.  
 
30. De som lytter til kristne programmer med livet 
som innsats. «Vi lytter til programmene i en 
gruppe. Som du vet er det ingen kirke her. Vi 
hører kun Guds ord fra deres program. Vi blir 
oppmuntret og velsignet av deres program, 
spesielt den åndelige delen. Be for oss om at vi 
må leve i nåde og få Guds visdom til å utvide 
Guds rike her. Be også for våre liv, for hvis noen 
finner ut at vi lytter til disse åndelige 
programmene, blir det svært vanskelig» (fra et 
stengt land).  
 
31. Be om visdom for PHs stab i hele verden når 
vi nå går inn i det nye året. Be også spesielt for 
Noreas arbeid, og at vi får enda flere 
støttespillere i arbeidet med å nå kvinner i 
Kambodsja, Albania, Øst-Afrika og Sentral-Asia 
med budskapet om Jesus gjennom radio.  
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Vi ber for/om: 

1..Guds berøring av livene til kvinner slik at de kan 
kjenne hans kraft og styrke når de når ut til andre 
kvinner og deler Guds håp og kjærlighet med dem.  
 
2. Kvinner som bor i land med få muligheter til å 
lære fra Guds ord, må få tilgang til en radio. «Jeg 
er en av de faste lytterne fra sørlige Iran. Siden 
2013 har jeg lyttet til radioprogrammene deres og 
brukt bønnekalenderen. De er en stor velsignelse 
for meg. I denne delen av Iran, har vi ikke tilgang 
bibelressurser» (En lytter fra Iran). 
 
3. Kvinner som selv har utfordringer i livet velger å 
hjelpe andre kvinner som strever med fattigdom, 
familieproblemer og utfordringer knyttet til kultur 
og samfunn. Be om at de som hjelper andre selv 
skal oppleve velsignelse og Guds hjelp i livet.  
 
4. PHs produksjonsteam som lager programmer 
på mer enn 65 språk. Be for alle kvinnene som 
besøker lyttere eller svarer på brev, eposter, SMS-
er etc. På denne måten veileder de lytterne til et liv 
i Kristuslikhet til tross for veldig vanskelige 
omstendigheter.  
 
5. Kvinner som gir ferdighetstrening, medisinsk 
hjelp, råd og pastoral omsorg til kvinner i 
fattigdom eller som er nye i et land. (Les 2. Tess 
1.11).  
 
6. Kvinner som lytter til Håpets kvinner når de 
besøker et Hannas hus eller er i bønnegruppe. Be 
at Gud må berøre deres hjerter slik at de forstår 
sannheten i evangeliet og opplever et personlig 
forhold til Jesus Kristus. (Les Johs 14.6) 
 
7. Kvinner som møter store vanskeligheter som 
fattigdom, arbeidsløshet, vold i hjemmet, 
skilsmisse, prostitusjon og HIV/AIDS. Be om at 
Gud må gi dem mot til å følge håpets vei og ikke 
fryktens vei. (Les 2. Tim 1.7). 
 
8. At kvinner må be regelmessig og ikke miste 
motet. At de forstår at våre bønner gjør en 
forskjell. Pris Herren for lytterne i Mali som har 

ringt en radiostasjon og fortalt at de og andre har 
tatt imot frelsens gave. 
 
 9. At håpets kvinner må oppmuntre kvinner som 
har mistet håpet, styrke kvinner som føler seg 
svake løfte opp de falne, utfordre de friske til å 
hjelpe de som trenger hjelp, inspirere alle lytterne 
til å gå tett sammen med Jesus og minne de 
isolerte troende om at de ikke er alene.  
 
10. Be for kvinner i tjeneste, at vår Herre Jesu Kristi 
Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir 
visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 
(Ef 1.17).  
 
11 Kvinner som har blitt forlatt av sine menn. Be at 
Gud må vise dem at han elsker dem og aksepterer 
dem som sine verdifulle døtre. Be også om at de 
må få håp og glede gjennom et nært forhold til Gud 
og andre kristne kvinner. (Les Rom 5.2-5).  
 
12. At enslige kvinner må bli oppmuntret av kristne 
kvinner i nærmiljøet, og at de må tjene Herren 
sammen. Be for de enslige kvinnene som sliter med 
ensomhet, at de må føle seg akseptert og elsket av 
kristne familier.  
 
13. At kvinner med fysiske handicap må oppleve 
håp og Guds muligheter når de tjener ham med 
glede.  (Les 2. kor 12.10 
 
 14. Kvinner må være villige til å endre sine 
prioriteringer, ukeplaner, forhold og alt annet som 
hindrer dem i å følge Guds vilje. (Les Salme 25 4-5).  
 
15. Kvinner som lever med konsekvensene av krig 
eller ødeleggende sykdommer. Be at de må oppleve 
den freden som bare Gud kan gi dem.  (Les Johs 
14.27 
 
16. Pris Gud for de kvinnelige innsatte i Monrovia 
Centre Fengsel i Liberia som har gitt sitt liv til 
Kristus. Be for innsatte og arbeidere i fengsler, at 
de må kjenne at Gud elsker dem og invitere Kristus 
inn i livet sitt.  
 

17. At kvinner må bruke mer tid på å bli bedre 
kjent med Guds tanker, hans karakter og ulike 
måter å studere hans ord på. Be om at de må bry 
seg mer om det HAN bryr seg om, sørge over det 
HAN sørger over og glede seg over det som 
gleder HAM.  
 
18. Be for de troende i fengsel når de lærer om 
Guds Ord, synger lovsanger og forbereder 
spesielle juleprogram for sine medfanger og 
besøkende familiemedlemmer.  
 
19. Be om Guds beskyttelse for PHs arbeidere i 
de landene der det er forbudt å bytte religion eller 
dele sin kristne tro med andre.  
 
20. Mange lytter til radioprogram hjemme. Be for 
de asiatiske kvinnene som lever i en kultur som 
hindrer dem fra å høre om Guds kjærlighet og det 
håpet de kan få gjennom Jesus Kristus.  
 
21. Trygghet og styrke for de kvinnene som reiser 
med buss, motorsykkel, sykkel og på føttene som 
en del av tjenesten ved å oppmuntre PHs lyttere 
og bønnegrupper. (Les Jes 40.31)  
 

22. De som har som sin tjeneste å besøke kvinner 
og gi radioer til kvinner som ikke har råd til å 
kjøpe selv. Be om at lytterne skal invitere naboer 
og andre til å være med og lytte til Håpets kvinner 
og andre kristne programmer sammen med seg. 

23. De som lever i en tilsynelatende håpløs 
situasjon. Be om at de må finne håp i Jesus 
Kristus og at de må få høre om Guds store 
frelsesgave gjennom Jesus Kristus.  

24. At kvinner verden over må feire julebudskapet 
om glede, fred og håp ved å fortelle andre om hva 
Gud har gjort i deres liv.  

25. De millioner av kvinner som ennå ikke har 
hørt englenes proklamasjon:» «Frykt ikke! Se, jeg 
forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids 
by; han er Messias, Herren»  

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. I tillegg til å distribuere og oversette bønnekalenderen, støtter Norea Prosjekt Hanna økonomisk i Albania, 

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


