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I fokus: Ekstrem fattigdom  
 
 

Over hele verden blir det gjort framskritt for å hjelpe 
kvinner og barn som lever i ekstrem fattigdom. De 
mange kampanjene for å sørge for vaksiner, 
malariamedisin, myggnett, rent vann og bedre 
helsevesen for mødre er noen få eksempel. Likevel er tilgang til næringsrik mat, 
helsetjenester, elektrisitet, rent drikkevann og gode sanitære forhold noe uoppnåelig 
for hundrer av millioner mennesker. Krig, korrupsjon, naturkatastrofer og 
sykdommer fortsetter å hindre millioner fra å oppleve muligheter til å bedre sine liv.  
Her er bare noen eksempler: Til tross for sine store kullfelt og oljeforekomster 
offshore, rangerer Mosambik blant verdens minst utviklede land. Mer enn halvparten 
av de 25 millioner innbyggerne lever I fattigdom. Flommer i det siste har latt tusenvis 
hjemløse. Noen av dem var medlemmer av en Hanna bønnegruppe.  
De sosioøkonomiske virkningene av ebola-epidemien i Liberia og Sierra Leone har 
vært og er store og omfattende, I følge to rapporter fra verdensbanken. Folk mistet 
arbeid og forretningene sine, butikker og markeder ble lagt ned og viktige transport-
årer stengt.  
Fattigdom ødelegger livene til millioner av mennesker verden over. Millioner av 
enkeltmennesker lider på grunn av sult, urent drikkevann, utrygge hjem, sykdom og 
en konstant usikkerhet om hva morgendagen bringer. I følge FN er majoriteten av 
verdens fattige kvinner.  
Denne måneden ber vi for fattige kvinner verden over! Be også for et møte som skal 
gå av stabelen i september i år der verdens ledere skal komme sammen og diskutere 
hva som kan gjøres for å redde barns liv, redusere ekstrem fattigdom, og sørge for 
tilgang til rent vann. Be om at de må stå sammen mot krig og korrupsjon slik at de 
som virkelig trenger hjelpen som blir gitt faktisk er de som mottar den.  
 
Vi bruker forkortelsen PH om Prosjekt Hanna.  

 
 
 
 
 

 



Vi ber for/om … 
 
 
1. Kvinner som lever i ekstrem fattigdom. De trenger mat, rent vann, gode sanitære forhold, 
trygge boliger, tilfredsstillende helsetilbud og en god nok inntekt. 
 
2. De 748 millioner menneskene som ikke har tilgang til trygt drikkevann og 2.5 milliarder 
som mangler skikkelige sanitærforhold. Dette fører til at mer enn 1400 barn dør hver dag 
(UNICEF). 
 
3. At hjelpeorganisasjoner og styresmakter tar ansvar for at alle pengene, klærne, maten og 
utstyret kommer dem til gode som trenger hjelp på grunn av ekstrem fattigdom i slummer og 
flyktningeleirer etter naturkatastrofer, kriger og konflikter.  
 
4. PHs medarbeidere og forbedere som jobber for å nå ut til kvinner som sliter med å 
forsørge sine familier. Dette gjør de gjennom ferdighetstrening, finansiell rådgivning, 
seminarer om helse og ved å dele ut gaver i form av mat og klær. 
 
5. At kvinner over hele verden må få høre de gode nyhetene om at Jesus døde på korset for 
deres synder og om kraften i hans oppstandelse. «Messias skal lide og stå opp fra de døde 
tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle 
folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem» (Luk 24.46-47). 
 
6. De omtrent 800 mødrene og 18 000 små barna som dør hver dag av sykdommer og 
tilstander som langt på vei kunne vært forhindret. 
 
7. Kvinner i Indonesia, Kenya og andre land som drevet av fattigdom søker å finne jobber i 
Midtøsten. Altfor ofte blir disse kvinnene fanget i forferdelig slavelignende forhold. 
 
8. Kvinner og jenter på landsbygda som er desperate fordi tørke har drevet dem ut i ekstrem 
fattigdom, og de blir tvunget inn i prostitusjon som eneste mulighet til å kunne gi mat og 
husly til familien. 
 
9. Kvinner som lytter til Håpets kvinner – programmer på mer enn 65 språk. Be om at de skal 
forstå at Gud bryr seg om dem, og at Han vil gi dem styrke, mot og visdom til å hjelpe dem 
gjennom selv de vanskeligste forhold. 
 
10. Guds beskyttelse over familiene til PH teammedlemmer rundt om i verden. Be for deres 
foreldre, deres ekteskap, barn og barnebarn. Den onde gjør alt i sin makt for å forårsake 
forstyrrelser i hjemmene deres for på den måten å hindre Guds verk. 
 
11. Kvinner og deres familier i Ukraina som opplever usikkerhet i livet når striden mot 
opprørerne fortsetter. Be om Guds beskyttelse over PH i Ukraina sine lyttere og stab. 
 
12. Flyktninger som møter en brutal virkelighet fordi de har mistet alle sine eiendeler og 
befinner seg i et land der de ikke forstår språket og kulturen. Be om at kristne må behandle 
dem vennlig, med Jesu kjærlighet, slik at de ikke fortviler. Be for Hannahs hus i Sverige. 
 
13. De hundrevis av kvinner i lyttergrupper i Vietnam som er isolerte, uten utdannelse og 
som søker håp for framtiden. Be om at de skal få tilgang til en radio slik at de kan høre om 
Guds gave som er frelse og fred, selv midt i deres ekstreme fattigdom. 
 



14. Kvinner som lærer nye ferdigheter i Hannas hus i Brasil og Tanzania slik at de kan skaffe 
seg en liten inntekt til familien. 
 
15. Quichua- kvinnene i Ecuador som lytter på 
Håpets kvinner sammen med familiene sine. De lytter til undervisning om barneomsorg, 
helse og familie, samt bibelske sannheter som kan føre dem inn i et personlig forhold til 
Jesus Kristus. 
 
16. At modige ledere må ta grep mot korrupsjon og fattigdom i sine hjemland. Dette er to 
faktorer som hjelper sexhandel industrien til å blomstre. Be om at fattige foreldre må stå imot 
tilbud om å selge sine døtre til slaveri og prostitusjon. 
 
17. De millioner av barn i Øst-Europa og Sentral-Asia som lever i fattigdom og ikke har råd til 
bøker og obligatoriske uniformer til skolegang. 
 
18. Romani kvinner i Albania. Mange av dem er gift som tenåringer. De aller fleste er 
arbeidsledige, og med få muligheter til å brødfø familiene sine. Be for medarbeidere i Albania 
som når ut til dem med Guds kjærlighet og gir råd om sunn livsstil og bidrar med litt 
medisinsk behandling for de som aldri har vært til lege. Norea Mediemisjon støtter dette 
arbeidet.  
 
19. Kvinner i Nord-Korea som sulter og ikke klarer å fø familiene sine. Barn blir forlatt på 
barnehjem fordi foreldrene ikke har mat til dem. Be om at Gud vil gjøre i Nord-Korea det som 
virker helt umulig. «Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn 
det vi ber om og forstår» (Ef 3:20). 
 
20. At kvinner som lever i fattigdom skal bli kjent med Fredsfyrsten. «Og Guds fred, som 
overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (Fil 4:7). 
 
21. Organisasjoner som tilbyr rådgivning og yrkesrettet opplæring som matlaging og søm til 
jenter som har flyktet fra sex-slaveri. De tilbyr også krisesentre der disse jentene kan 
oppholde seg.  
 
22. Enker som opplever økonomiske og sosiale problemer hvis de ikke har en mannlig 
slektning som er villig til å ta seg av dem. Be om at de gjennom Hans tjenere på jorden må få 
møte Gud, deres forsørger. «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, 
vær forsvarer for farløse, før enkers sak»! (Jesaja 1:17). 
 
23. Kvinner i Afghanistan. Dette landet er det farligste stedet i verden for en kvinne å få barn. 
Rundt 600 barn under fem år dør hver dag av plager som lett kunne vært forebygget. 
(UNICEF) 
 
24. Produsentene av Håpets kvinner i Paraguay. De hjelper kvinner som eier veldig lite, men 
som ønsker å kjenne Gud. Be for kvinnene i fengselet «Den gode hyrde». At de må oppleve 
Guds kjærlighet gjennom besøk fra PH-medarbeidere.  
 
25. Utdanning for jenter i land som opplever ekstrem fattigdom, slik at de kan hjelpe sine 
familier til en bedre fremtid. Be om at mange jenter og kvinner skal finne sin verdighet i 
Kristus, og strebe etter å leve til Guds ære med livene sine. 
 
26. Kvinner som går lange avstander for å finne vann eller bruker timer på å samle brensel 
for å koke vannet sitt, slik at familien kan få rent vann. 
 
27. Mødre som forsøker å lære sine barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdom ved å 
vaske hendene ofte, kaste søppel på riktig måte og tilberede mat på en sikker måte. 



 
28. At lokalsamfunn skal gjøre mer for å skaffe brønner og gode latrineanlegg for å 
forebygge sykdom og død. 
 
29. At lokalsamfunn skal jobbe for å skape bedre levekår for familier som bor i slummer, og 
gi utdannelse til barn som lever i fattigdom, slik at de kan forbedre sine liv. 
 
30. At kristne som lever i fattigdom skal oppleve rikdommen i Kristus: «Hør, mine kjære 
søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket 
han har lovet dem som elsker ham» (Jak 2.5)  
 
 
Oversatt og tilrettelagt til norsk av 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 64 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 
 
 


