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Kjære venner.  
 

Til tross for at det i de siste årene har blitt en mye større 

bevissthet rundt menneskehandel, er det dessverre mange som 

ikke er klar over at dette moderne slaveriet ikke kun er en urett 

som skjer i andre land, men også noe som hender «i vår egen 

bakgård».  

Slaveri har eksistert siden begynnelsen av menneskehetens 

historie. I 2005 besøkte jeg Thailand og så med egne øyne 

grusomheten unge jenter som blir solgt inn i sex-industrien blir 

utsatt for.  Mens jeg var, følte jeg Gud la spørsmålet tungt 

innover meg: -Hva vil DU gjøre med det som jeg har vist deg? 

I dag, mange år senere, hører jeg fortsatt skrikene i hjertene til ofrene som lider under de som selger og 

kjøper kvinner og barn for sex. Håpets kvinner har en nød og et hjerte for å gi håp og legedom i Jesu 

navn til de som lider som ofre for sex-slaveri.  

I nesten ti år arbeidet jeg i en organisasjon som jobber for å gi åndelig gjenopprettelse og legedom for 

ofre for jenter som var blitt seksuelt utnyttet. Etter at jeg ble leder for Håpets kvinner, har det gledet 

meg å se hvordan du i forbønns- arbeidet her er med og løfter din stemme for de mange menn, kvinner 

og barn som er fanget i sex-slaveri og ikke kan tale sin sak.  

Det er så viktig å fortsette å tro at Gud er en rettferdig Gud og at han hører ropene til de rettferdige. 

Selv om temaet denne måneden kan være vanskelig å lese og be, vær så snill å holde ut og bevar håpet 

om at Gud lytter og vil svare når vi ber i tro.  

Takk igjen for din trofasthet og kjærlighet to kvinner over hele verden og i alle aldre.  

Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens godhet. (Sal 33.5) 

Hjelp svake og farløse til deres rett, frikjenn hjelpeløse og fattigfolk, berg fattige og svake, 

fri dem fra de lovløses hånd! (Sal 82, 3-4) 

I ham gleder våre hjerter seg 
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