
I fokus: 
I bønn for enker, 

foreldreløse og forlatte 

Kjære bønnevenn! 

Jeg vi ønske deg et riktig godt nytt år. Måtte Gud styrke 
deg, lede deg og gi deg sin fred i året som ligger foran.  

Vi begynner året i bønnetjenesten i Prosjekt Hanna 
med å be for enker, kvinner som er forlatt av sine 
ektemenn, og foreldreløse barn. Gud har i sitt ord gitt 
oss et særlig påbud om å ta oss av enker og farløse. Det 
er vondt å bli etterlatt alene. Sorg, fortvilelse, 
bekymring, økonomisk usikkerhet…  

La oss denne måneden be om at Gud må gripe inn i 
enkeltmenneskers liv, at kulturelle usikker må opphøre, 
og at Gud på kalle enda flere til å tjene enker, forlatte 
og foreldreløse i sine lokalmiljø.  

På framsiden av denne kalenderen ser du et bilde fra 
Abidjan i Elfenbenskysten. Denne kvinnen til høyre 
hadde nettopp blitt enke, og kvinner i en Hanna-
bønnegruppe kom overraskende med ris, olje og andre 
viktige basismatvarer. Denne kvinnen utbrøt: - Jeg 
visste ærlig talt ikke hva jeg skulle spise i dag, så kom 
dere! 

Et herlig vitnesbyrd om praktisk omsorg som en 
konsekvens av forbønnstjenesten.  

Husk at når du ber, rører du ved den hånden som kan 
røre ved verden! Det gir perspektiver til 
bønnetjenesten! 
 

Varme søskenhilsener fra 

Elisabeth Lillebø Sæth, Hanna-koordinator.  

I bønneemnene bruker vi forkortelsen PH om Prosjekt 
Hanna.  

Hannas bønnekalender 
Januar 2015 

24.  At det må bli satt inn store, effektive tiltak 
mot fattigdommen i Kina, India, Russland og 
mange andre land slik at foreldre som ikke kan 
forsørge barna, ikke blir nødt til å forlate dem. 
Be også om at alle folk i India må få tilgang til 
helseomsorg. 
 
25. Sørgende enker som strever med det 
offisielle papirarbeidet og lærer og takle alle de 
tingene de ikke er vant med. Be at de må bli 
vant til den nye situasjonen og at Gud må gi 
dem evner som gjør dem i stand til å bli 
uavhengige og selvforsynte. 
 
26. Kristne kvinner som har en mann som er 
satt i fengsel eller drept for sin tro på Jesus 
Kristus. Disse kvinnene må forsørge sine barn, 
men mange ganger blir de nektet jobb eller 

husvære. «I min nød kalte jeg på Herren, jeg 

ropte til min Gud. Han hørte meg fra sitt 
tempel, mitt rop nådde hans øre» (Salme 18.7) 
 
27. At krigsenker og deres barn må finne 
trygghet og arbeid. Be at deres døtre ikke må 
bli solgt som bruder til eldre menn. 
 
28. Kvinner i land som ikke tillater at kvinner 
eier eiendom. Når ektemannen dør, mister 
kvinnene sitt hjem og eiendeler. Mange ganger 
blir til og med barna regnet som eiendom og 
gis til mannens familie. 
 
29. Kvinner som gir av sine egne eiendeler til 
dem som har mindre og som trenger en 
opplevelse av Guds kjærlighet. 
 
30. Enker og forlatte kvinner som jobber hardt 
for å sørge for et måltid om dagen for sine 
barn. Be også for dem som ikke har penger til 
medisiner til barna som har malaria og andre 
livstruende sykdommer. 
 
31. Ledere og styresmakter må iverksette lover  
som beskytter enker og foreldreløse. «Ve dem 
som gir urettferdige påbud og skriver 
undertrykkende forskrifter, driver fattige bort 
fra domstolen og tar retten fra de hjelpeløse i 
folket mitt, gjør enker til sitt bytte, og plyndrer 
farløse.» (Jes 10. 1-2) 
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Vi ber for/om at 

1..Det er anslått å være 200 millioner enker på 
verdensbasis. Be for dem som lider under 
forferdelige overgrep slik som 
enkerensing(voldtekt), hjemløshet som et 
resultat av å bli fratatt alt og enkebrenning. 
 
2. Kvinner som føler seg forlatt og glemt. Be om 
at de må vite at de gjennom Kristus’ død kan de 
bli gjenforent med Gud og han vil gjøre dem 
hellige og uten skam (Kol. 1.22) 
 
3. Enker som føler tomhet etter sin manns død. 
Be også for barn som ikke har foreldre. Be 
Herren om at disse kvinnene og barna få finne 
trøst i hans kjærlighet og omsorg. Vår 
allmektige og store Gud er de farløse og enkers 
beskytter. (5. Mos. 10.18). 
 
4. Be om at Håpets kvinner på 66 språk vil 
fortsette å oppmuntre, instruere og gi råd til 
kvinner rundt om i verden. Slik at de kan få 
hjelp til å ta gode valg og forstå at de er 
verdifulle for Gud. 
 
5. Ondskapen i krig, sykdom og fattigdom 
ødelegger livene til uskyldige barn. Be for de 
millioner av foreldreløse som trenger kjærlighet, 
beskyttelse, utdannelse og evig liv gjennom 
Jesus Kristus. 
 
6. Kvinner i Albania som bor alene eller 
sammen med menn som drikker og spiller bort 
det lille de har av penger, mens barna går uten 
mat. Be for de menighetene som har 
suppekjøkken og gir mat til de sultne mens de 
lytter til evangeliet på radioen. 
 
7. Be for damene i PH som deler evangeliet og 
gir ut nye og brukte klær, sko og skolesekker til 
enker og foreldreløse. 
 

8. PH’ s damer i Tyrkia besøkte fast enker på et 
hjem for eldre og viste dem Guds kjærlighet ved 
å lytte til dem, se deres behov og bekymringer. 
De viste dem hvor verdifulle de er i Guds øyne 
og av dem små gaver for å oppmuntre dem. De 
tok dem også ut på middag eller på kino. Men 
lederne for eldrehjemmet stanset disse 
besøkene fordi de snakket om Gud. Be om at 
arbeiderne på eldrehjem må tillate at kristne 
kommer på besøk når de er på jobb. 
 
9. HIV-positive i Tanzania må finne trøst i PH’s 
bønnegrupper. Be at PH vil kunne fortsette å gi 
yrkesopplæring slik at de kan lage og selge ting 
for å tjene penger til husleie, mat og klær. 
 
10. Enker og enslige kristne kvinner som ønsker 
å gifte seg så sterkt at de vurderer å gifte seg 
med en ikke-kristen mann. Be om at de må vente 
på Herren, og stole på at han vil åpenbare sin 
hensikt for dem. Be om at kirkeledere vil sette 
pris på enslige og deres plass i Guds rikes 
arbeid. 
 
11. Millioner av barn er foreldreløse fordi 
foreldrene er døde av AIDS-relaterte sykdommer 
og de hundre tusener av barn som lever med 
HIV/AIDS. Be om at mange av disse barna vil få 
høre evangeliet på TWR «witness at the Water» 
sendingene som sendes på syv språk i mer enn 
ti land. 
 
12. Mange enker er fanget i tradisjoner der ei 
enke blir arvet av et mannlig familiemedlem i 
samfunn i Kenya. Be for dem og deres liv. 
 
13. Be for bestemødre med få ressurser som får 
ansvaret for sine barnebarn fordi AIDS har tatt 
livet av alle andre familiemedlemmer. 
 
14. Kvinner som føler seg ensomme ved 
måltider, i høytider eller i kirka. Be om at kristne 
familier må inkludere enslige i sine aktiviteter. 
Både enker, forlatte, skilte og ugifte. 
 

15. Mange enker i India er fremdeles barn på 
grunn av praksisen med barneekteskap med 
eldre menn. Be for Indias 40 millioner enker 
som lider under en kulturell praksis som 
overgir dem til å bli avvist, misbrukt og uten 
håp. 
 
16. At Gud vil forsørge PH’s forbedere i 
Myanmar som er blitt forlatt av sine menn. Mya 
Lay har syv barn og Beauty har fem barn. 
 
17. De millioner av forlatte barn som bor på 
gata og er uutdannet, forsvarsløse ovenfor 
brutal vold, seksuell utnyttelse, avvisning og 
kjemisk avhengighet. 
 
18. At foreldreløse må få muligheten til å høre 
at deres skaper vil være deres himmelske far 
og ønsker å ta dem inn i sin evige familie (Ef. 
1.4-5) 
 
19. Be om visdom for PH’s stab som får mange 
brev og telefoner fra enker og forlatte hustruer. 
 
20. Enslige mødre som blir tvunget til å forlate 
barna hos slektninger eller andre slik at de kan 
jobbe i byer eller utenlands for å forsørge sin 
familie. 
 
21. Be for kvinner som har mistet sin mann og 
sønner i krig og døtrene er blitt kidnappet av 
soldater. «Han heler de sønderbrutte og leger 
deres sår» (Salme 147.3). 
 
22. Be for kvinner der mannen er i fengsel og 
de prøver å være både mor og far for sine barn 
og leter etter muligheter for å sørge for sin 
familie. 
 
23. At foreldreløse må få god beskyttelse og 
omsorg. Be også at barnehjemmene vil 
forebygge misbruk ved å straffe dem som 
måtte skade barna. 
 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Norea å gi medfølelse, oppmuntring og håp til lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 64 språk. 
Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 77 språk og distribueres i 124 land. Norea er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til å distribuere og oversette bønnekalenderen, støtter Norea 
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