
 
21. For de som frivillig oversetter PH 
bønnekalendere slik at andre kan be sammen 
med oss på mer enn 85 språk. 
 
22. For alle pastorer, ektemenn og andre 
medarbeidere som støtter og tjener PHs stab og 
frivillige rundt om i verden. 
 
23. At tusenvis av fanger i mange land, har fått 
håp gjennom kjærligheten som er vist dem på 
praktiske måter og i bibelstudier. 
  
24. For alle dem som støtter Håpets kvinner 
økonomisk, deriblant Norea i Norge. 
 
25. At Håpets kvinner sin arabiske Facebook-side 
når ut til over 64 000 og at teamet mottar 
hundrevis av epost fra mer enn 10 arabisktalende 
land. Be om at denne tjenesten må gi 
livsforvandlende frukt for de arabiske kvinnene. 
 
26. For alle radioer, CD-er, radioprogram, 
bønnekalendere og alt annet materiell som blir 
forberedt og distribuert på mange ulike arenaer. 
 
27. At tusener av Håpets kvinner – lyttere har delt 
vitnebyrd om hvordan programmet har hjulpet 
dem til å forstå og takle sinne, oppdra sunne 
barn, behandle sine ektefeller bedre og leve liv 
som ærer Gud. 
 
28. At samfunnsledere har avdekket og satt fokus 
på voldtekt, barnemisbruk, trafficking og skadelig 
kulturelle praksis. 
 
29. Takk at Gud har gitt kjærlighet og helbredelse 
til Celina Rempel etter en øyeoperasjon. Takk for 
Susie Pek og andre som villig tok mer ansvar slik 
at tjenesten i Brasil kunne fortsette. 
 
30. PH damer som har sørget for radioer, mat, 
klær, helsehjelp og utdannelse for enker og 
foreldreløse. Pris Herren for koreanske kvinner 
og menn som har reist til Vietnam og gitt mange 
ting for å støtte PHs tjeneste der. 
 

 

I fokus: 
Takk og lovprisning 

I fokus: Lovprisning og takk 
 
Gud forandrer liv. 
 
Troende i en liten landsby med 33 familier i Midtøsten 
møtes ukentlig. De fleste kom til Kristus gjennom å 
lytte til Håpets kvinner på radio. De lytter til 
programmet, studerer Bibelen, lovsynger og ber 
sammen. I et annet land bor flere kvinnelige 
flyktninger sammen i en leilighet som leies av en 
bønnegruppe bestående av afghanske, tyske, 
irakiske, iranske, syriske, svenske og tyrkiske kvinner. 
Bønnegrupper i flyktningleirer, slum og isolerte 
landsbyer møtes for tilbedelse, fordi det ikke er noen 
kirke i det området. 

Kvinner som blir slått eller forlatt av sine ektemenn, 
eller blir behandlet som slaver av sin manns familie, 
har funnet frelse gjennom Jesus Kristus. De finner 
styrke til å komme seg gjennom hver dag med hjelp 
av Håpets kvinner og i bønnefellesskap. Noen har gitt 
sine liv til Kristus selv om de vet at familiemedlemmer 
kan drepe dem for å gjøre det. 
 
Ektemenn, fedre, landsbyhøvdinger, pastorer, fanger 
og andre menn har forklart at Håpets kvinner hjelper 
dem til å møte sine daglige problemer og til å bli 
bedre menn i sine familier og lokalsamfunn. 
Lokalsamfunn har bedt Prosjekt Hanna om å 
undervise for fattige og fanger. 
 
Gud forandrer holdninger og hjerter til kvinner verden 
over. Når de tillater Den Hellige Ånd å styrke dem, 
står de opp for dem som er mishandlet. De deler det 
lille de har med dem som lider. 
 
Alle disse tingene er gjort i Guds navn og gjennom 
bønnens kraft. Gi pris og takk til vår store Gud!  

«Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg 
blant folkeslag. For din miskunn når til himmelen, din 
troskap til skyene. Vis deg høy over himmelen, Gud, 
vis din herlighet over all jorden!» (Salme 57: 10-11). 
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Vi takker for: 

 
1. At kvinner rundt om i verden ærer Gud med sine 
liv, både i gode dager og gjennom de ekstreme 
vanskelighetene de noen ganger møter. En lytter i 
Nepal forteller, «Jeg har aldri gått på skole. Jeg 
kan ikke lese Bibelen. Jeg kan bare lytte for å 
forstå Guds Ord. Håpets kvinner hjelper meg å 
forstå ting om Jesus og hvordan han gav oss 
frelsen og sin store kjærlighet. Når jeg lytter til 
programmene føler jeg glede inni meg. De fleste 
kvinnene i Rana Tharu folkegruppen er 
uutdannede. Takk for disse programmene som 
hjelper å bygge opp mitt åndelige liv». 
 
2. Gled dere over at Håpets kvinner nå er 
tilgjengelig på 69 språk. Både via radio, internett, 
Cd-er og minnepinner. Pris Herren at Pashto gikk 
på lufta og har fått de nødvendige finansielle 
behovene dekket.  
 

3. Campus Crusade for Christ og PH er nesten 

ferdig med lydversjonen av filmen Magdalena, 
samt «Gjennom hennes øyne» og 
«Håpsportretter», som er radioprogram basert på 
bibelstudiemateriell knyttet til denne filmen. Be om 
at disse programmene vil undervise og tale håp til 
kvinner i mange land i fremtiden. Be også for de 
økonomiske behovene og produksjonsteamene 
som trenger versjonene på arabisk og hindi. 
 
4. For ferdigstillelsen av Healing Voice (for kvinner 
som lider av fistula) på Ari-språket og 
distribusjonen av dette i Etiopia. Fortsett å be for 
produksjonen av dette på amharisk og oromo. 
 
5. For teamet som har spilt inn den engelske 
versjonen av «Hidden treasures». Dette er et 
lyddrama som omhandler seksuelt utnyttede 
kvinner i Europa. Gud har fortsatt arbeidet til tross 
for at det har vært mange utfordringer. 
 
6. Guds sannhet og kjærlighet blir forkynt via radio 
i mange land der kristne blir forfulgt og hvor det er 

forbudt for misjonærer å komme inn. Liv blir 
forandret og menigheter dannes.  
 
7. At det i en landsby i Midtøsten hvor det bor 33 
familier, er det nå 22 troende. De fleste har tatt imot 
Kristus etter å ha lyttet til Håpets kvinner. De møtes 
hver uke for å lytte til programmet og lovsynge 
sammen. De har fire bibelgrupper for kvinner og 
fire Bibler. 
 
8. Farsi-talende flyktninger som har tatt imot 
Kristus som sin frelser og som blir undervist av 
produksjonsteamet som lager Håpets kvinner på 
farsi. Be for lyttere og forbedere som møtes for å 
oppmuntre hverandre. 
 
9. For PHs 18 år med tjeneste med å nå ut til 
kvinner med tilstedeværelse, bønn og 
radioprogram. Pris Herren for forbedere som 
trofast ber gjennom de månedlige 
bønnebegjærene. «Se på folkeslagene, se dere om, 
forvirr dere selv og vær forvirret! For i deres dager 
gjør jeg en gjerning, dere ville ikke tro det om det 
ble fortalt» (Habakkuk 1.5) 
 
10. For utvidelsen av PH’ bønnetjeneste i mange 
land. Spesielt Albania, Den sentralafrikanske 
republikk, Etiopia, Elfenbenskysten, Myanmar, 
Nord-Irland, Sør Afrika, Tanzania, Thailand og 
Midtøsten. 
 
11. For alle de hundrevis av PH arbeidere og 
frivillige på hvert kontinent. Rollene er mange: 
program-produsenter, tjenestekoordinatorer, team-
medlemmer, forbedere, radioteknikere, 
manusforfattere, de som besøker lyttere og 
bønnegrupper. 
 
12. For PH’s internettsider, app-er og Facebook-
sider, som gjør det mulig å laste ned Håpets 
kvinner og den månedlige bønnekalenderen på 
brukerens språk. Tusenvis har gitt tilbakemelding 
om at de er takknemlige for at noen bryr seg og tar 
seg tid til å lytte til dem og be med dem. 
 

13. At kvinner har fått yrkesopplæring i Brasil, 
India, Indonesia, Paraguay og Tanzania slik at de 
kan sørge for sin familie økonomisk. 
 
14. Trygghet og Guds nærvær gjennom de 
tusener av mil som Marli reiste i Afrika, Europa, 
Sentral Asia og Sør og Nord Amerika dette året. 
Hun tjenestegjorde for PHs forbedere og lyttere 
og var til stor oppmuntring for våre team når hun 
delte håp og frelse. 
 
15. At mange nye flyktninger søker vennskap og 
et trygt sted å være i Hannas hus i Sverige. Be om 
at de vil søke Gud og forstå at Han bryr seg om 
dem og inviterer dem til å ta imot hans 
frelsesgave gjennom Jesus Kristus. 
 
16. For de tusener av mennesker som er involvert 
i PH bønnegrupper. De som møtes regelmessig 
for å be, nå ut til kvinner og evangeliserer i 
fengsler, barselssentre, sykehus, barnehjem og 
flyktningesentre. Mange av dem deler ut mat, klær 
og andre babyprodukter som gir håp til kvinnene 
og deres familier. 
 
17. At Yvonne Knox svarte på Guds kall til å jobbe 
som PH’s koordinator i Nord-Irland, og at kirkene 
har gitt begeistret respons der. Behovene til 
kvinner i nød har blitt delt i Irland. Be også for 
utviklingen av et 15 minutters radioprogram som 
retter seg mot unge kvinner i Irland, Nord-Irland 
og Storbritannia. 
 
18. At 6000 bønnekalendere på thai ble i august 
delt ut sammen med evangeliebøker til 5000 Thai 
– og Loati kvinner og menigheter. 
 
19. At Ann Seri svarte på Guds kall til å arbeide 
som koordinator for PH i Vest- og Sentral Afrika. I 
tillegg assisterer nå Brenda Lombard Ruth 
Mbennah i tjenesten i Øst- og Sør Afrika. 
 
20. For kvinner, ektemenn og landsbyledere som 
har tatt imot Jesus gjennom PHs arbeid. De har 
lyttet til Håpets kvinner, hatt besøk av 
medarbeidere som viser dem Guds kjærlighet, De 
har deltatt på bønnegrupper og konferanser. 

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 
69 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 85 språk og distribueres i 125 land. Norea er Prosjekt Hannas partner i Norge. 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. 


