
Månedens bønneemne:  

   

Russland/Ukraina 

Be for den politiske 

situasjonen i Ukraina og 

Russland som vi har sett 

utvikle seg den siste tiden. Be 

om en fredelig løsning på 

konflikten mellom landene. 

 

Be for alle russiske og 

ukrainske kvinner som blir 

tvunget ut i prostitusjon og 

som blir sendt til andre land, 

f.eks i Skandinavia.  

 

Be om at Håpets kvinner må 

nå inn til mange kvinner i 

Ukraina, Hvite-Russland og 

Russland. Be også om at flere 

kvinner får mulighet til å 

starte bønne- og lyttergrupper 

hvor de kan lære i fellesskap 

og dele hverandres byrder 

 

Albania:  

Be for alle de som lytter til 

radioprogrammet «Prosjekt 

Hannas bønnekalender» og 

som har lyst til å vite mer om 

Gud  

Be om enhet mellom kirkene i 

Albania. Be om at Prosjekt 

Hanna må være en brobygger 

for mennesker som kommer 

sammen for å be.  

 

 

 

Kjære bønnevenn! 

 

Av og til når jeg møter forbedere, får jeg dette hjertesukket: «Det 

er så mye nød i bønneemnene, at det er ikke alltid jeg orker å lese 

alt». For deg som har det slik vil jeg gjerne si: Det er helt greit.  

Og jeg forstår deg veldig godt. Det er fint å være med og be hver 

dag, og jeg tror også det er viktig for den som makter det… Men 

det er bedre å be generelt enn å bli motløs og ikke be!  Fra nå av 

vil jeg derfor gi deg tre generelle bønneemner for månedens 

tema, i tillegg til at vi hver måned deler to bønneemner for et av 

Noreas prosjektland. Du finner dem til høyre i brevet, som også 

har fått seg en liten ansiktsløftning siden sist. 

 

Denne måneden ber vi for Ukraina og Russland. Utfordringene 

er mange i disse landene som ligger i vårt eget «nabolag». De 

siste par månedene har jo også den spente situasjonen mellom 

disse landene preget nyhetsbildet. Takk for at du er med i bønn! 

 

Jeg var nylig med på et møte der jeg fikk dele informasjon og 

inspirasjon om Noreas kvinnearbeid; denne hjertesaken om å gi 

håp til verdens kvinner gjennom radioprogram, forbønn og 

praktisk omsorg. En mann kom bort til meg etterpå, så meg 

alvorlig inn i øynene og så: Dette er virkelig kvinnesak!! jeg kan 

ikke være mer enig! Dette er sak å «stå på barrikadene» for! 

Kvinner som lider i stillhet – og som trenger at vi taler deres sak! 

Tilbakemeldingene vi får forteller oss at det nytter! 

 

Sammen med dette brevet «sender vi rundt kollektkorga» til 

Noreas kvinnearbeid. Visste du at 400 kroner dekker ett 

radioprogram på språket Oromo i Etiopia? Og at det koster 500 

kroner å sende ett Håpets kvinner-program på en lokalradio i 

Usbekistan? Tar du utfordringen og tar ansvar for ett program?  

 

Jeg ønsker deg alt godt for denne måneden som ligger foran. Må 

Gud styrke deg, være deg nær og gi deg sin fred! 

 

Vennehilsen fra Elisabeth Sæth, Hanna koordinator  

Hannas bønnekalender 
       April 2014 
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Marlis brev  
 

Min kjære venn, 

 

Takk for at du blir med oss i 

denne utfordringen å be 

frimodig for russiske og 

ukrainske kvinner denne 

måneden. I 73 år ble 

århundrer av kristen på 

virkning glemt og 

undertrykket under 

ateismens dominans. To tiår 

etter Sovjetunionens fall har 

den tidligere unionens land 

nå den høyeste 

skilsmissestatistikken i 

verden. Økonomien har fått 

store skader.  Fattigdom og 

alkoholisme er blitt en 

pandemi. Hva slags håp har 

folket uten Gud?  Mange 

vender seg til religionen, 

men den kan ikke forvandle 

– bare Kristus kan. Han er 

det evige håp, den frelsende 

kjærlighet og forvandlende 

kraft som vi sender gjennom 

radioprogrammet Håpets 

kvinner  til russiske og 

ukrainske lyttere. 

 

Jeg husker jeg gikk i St. 

Petersburg og ba for 

kvinnene  jeg så på gaten. 

Hundrevis av dem forlater 

etter hvert Russland på sin 

søken etter et bedre liv. I 

stedet blir de solgt og 

fornedret. De er det 21. 

århundrets slaver. Vi 

når ut til dem gjennom 

Prosjekt Hannas «Hidden 

Tresure Initiative. Vi 

formidler forebygging, 

endring og forhåpentligvis 

gjenopprettelse gjennom 

frigjørende historier bygget 

på hendelser fra 

virkeligheten. Dette er et 

vanskelig arbeid som har 

sendt oss på våre knær.  

 

Bibelen er full av tilfeller der 

maktesløse menn og kvinner 

oppnår fantastiske ting når 

de ber til en allmektig og 

nådig Gud. Moses ba, og 

sjøen delte seg. Elias ba, og 

etter tre og et halvt år med 

tørke, regnet det. Daniel ba 

når han stod overfor sultne 

løver, og han overlevde.. 

Sannheten er at menneskelig 

svakhet er det Gud bruker 

for å vinne over umuligheter.  

Ikke rart at Satan skjelver når 

selv den svakeste av de 

hellige faller på kne. Han vet 

kraften i et lite sennepsfrø av 

tro. Det er nøkkelen til Guds 

forvandlende og forløsende 

kraft. 

 

Jeg ber om at vi får tak i 

denne sannheten og ber for 

våre team og 

radioprogrammer. Be om et 

mektig besøk av Guds 

kjærlighet i disse store 

landene. For i kjernen av alle 

sosiale problemer, er hjertene 

til menn og kvinner. Og bare 

Gud har makt til å forvandle 

dem. Det er derfor vi ber! Det 

er derfor vi ber deg ligge på 

kne sammen med oss. 

 

I tro på det umulige, 

 

Marli Spieker 

Global Ministry 

Director/Grunnlegger 

 

  
*Et nytt initiativ for Prosjekt Hanna 

som består i å nå ut til, prostituerte i 

Europa. Dette gjøres gjennom i 

samarbeid med organisasjonen 

European Freedom Network. 

Gjennom programmer spesielt 

rettet mot kvinner som er fanget i 

prostitusjon, ønsker Prosjekt Hanna 

å være en stemme som kan tale håp, 

frihet og nåde inn til disse 

kvinnene.   

Få bønneemner rett på veggen på  din 

Facebook-side:  Håp for verdens 

kvinner- Prosjekt Hanna.   


