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Kjære venner.  
Jesus Kristus levde ut Guds kjærlighet gjennom sitt virke på jorden - 

noe som også inkluderte å proklamere gode nyheter for den fattige 

(Luk 4, 17-18). Evangeliet har kraften til å forvandle hjerte, sjel og 

sinn. Når alt kommer til alt, er det bare Guds ord som radikalt kan 

forvandle livene til de som opplever et emosjonelt, fysisk og åndelig 

traume som jo fattigdom er. Forandringen kan skje når vi klarer å 

gripe fatt i hvordan Gud ser på oss. Samme hvilken situasjon vi havner 

i, og på grunn av den Gud er – og vi er i Ham, kan vi være Håpets 

kvinner. Han er nær, han er mektig, han er trofast, han er en klippe. 

Håpets kvinner er med og investerer i å bygge Guds rike, gjennom de 

mange tingene vi gjør for å la kvinner forstå at de ikke er glemt av 

Gud og at Gud ser og kjenner til det de går gjennom. Her er noe av 

det vi gjør:  

 Programmene våre forteller våre lyttere at Gud bryr seg om dem og at han vil gi dem styrke, mot og 

besluttsomhet til å få hjelp gjennom selv de vanskeligste situasjoner. 

 
 Håpets kvinners teammedlemmer og forbedere gir praktisk opplæring, økonomisk rådgiving, helse-seminarer 

og gaver i form av mat og klær til trengende. 

 
 Håpets kvinner gir radioer og andre mediespillere til kvinner som ønsker å lytte til programmene våre, men 

som ikke har råd til å kjøpe seg noe å lytte på.  

 
 Håpets kvinner er tilgjengelig digitalt på appen TWR360 for kvinner som søker å finne håp gjennom internett 

og sosiale medier. 

 
 Håpets kvinner-team besøker flyktninger for å oppmuntre dem med de gode nyhetene om at de ikke er alene 

og at Jesus er nær. 

 
 Forbedere ber på 85 forskjellige språk for kvinners behov over hele verden- og i alle generasjoner.  

 
 

La oss fortsette å be denne måneden for alle våre team og medarbeidere som hver dag er der for kvinner som 

lider. La oss stå sammen i bønn og i tro om at Gud hører våre rop og ser og kjenner hva vi trenger til og med før 

vi ber ham om det (Matt 6:8) 

I ham gleder våre hjerter seg, 

Peggy Banks  
Internasjonal leder, Håpets kvinner 
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