
 

rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før 
enkers sak»! (Jesaja 1:17).

23. Gud, vi ber deg for kvinner i Yemen, der borgerkrigen 
har tatt livet av 10 000 sivile og drevet 17 millioner på 
randen av sultedøden, ifølge FN. Konflikten påvirker også 
skolegangen, noe som igjen fører til at barna forblir i 
fattigdom. Vi ber også for de som lytter til programmene 
våre i området. Mange er nye troende. 

24. Himmelske far, i dag ber vi for de som produserer 
Håpets kvinner-programmene på språkene Guarani 
og Nivaclé i Paraguay. Du ser deres arbeid med å nå ut 
til kvinner som eier så lite, men som har et ønske om å 
kjenne Gud. Vi bær særlig for innsatte i fengselet «Den 
gode hyrde», at de må oppleve Guds kjærlighet gjennom 
de mange besøkene fra Håpets kvinner-medarbeidere. 

25. Kjære Jesus, vi ber om at jenter som lever i ekstrem 
fattigdom må få mulighet til å få en utdannelse slik at de 
kan hjelpe barna sine til å få en bedre framtid. Vi ber om 
at mange jenter og kvinner må finne sin verdighet i Jesus 
og strebe etter å leve liv som ærer ham. 

26. Gode Gud, vi ber deg for kvinner som går lange 
avstander for å få tak i vann eller bruker timer for å samle 
sammen brensel for å koke vannet sitt, slik at familien 
kan få rent vann. Vi ber om at flere må få tilgang til gode, 
hygieniske brønner nær hjemmet, slik at de kan bruke 
mer tid på å gå på skole eller få en inntekt til familien. 

27. Himmelske far. Vi takker deg deg for mødre som lærer 
barna sine å beskytte seg mot sykdommer ved å vaske 
hendene ofte, kaste søppel på riktig måte og lage mat 
med riktig hygiene. Vi ber om at flere må lære dette, og 
kan gi videre til sine barn. 

28. Gode Gud, vi ber om at lokalsamfunn skal gjøre mer 
for å skaffe brønner og gode latrineanlegg for å forebygge 
sykdom og død. 

29. Kjære Jesus. Vi ber om at lokalsamfunn skal jobbe for 
å skape bedre levevilkår for familier som bor i slummer, 
og gi utdannelse til barn som lever i fattigdom, slik at 
livene deres kan bli bedre.

30. Herre, vi ber for de enkeltpersoner og organisasjoner 
som jobber for å bekjempe fattigdom i verdens fattigste 
land. De jobber for å gi rent vann, elektrisitet, gode 
sanitærforhold i hjemmene, etablere små og større 
foretak, bygger helsesentre og skoler. 

Det å definere fattigdom er vanskelig. En fattig i et 
industriland ser veldig annerledes ut enn en fattig i 
Etiopia, Haiti, India, Nepal eller Somalia. Men nesten 
alle vil være enige om at mennesker som er ekstremt 
fattige ikke har mat å spise minst en gang for dag. 
En blir også sett på som ekstremt fattig dersom man 
ikke har et rom å sove i eller minst to klesskift og et 
par sko å gå med. Ofte har fattige boligområder ikke 
tilgang til rent vann, helsetilbud eller skole. Dessverre 
er dette beskrivelsen for millioner av mennesker i vår 
verden i dag. 

Det er blitt gjort mye for å hjelpe kvinner 
og barn som lever i ekstrem fattigdom. De 
mange kampanjene for å sørge for vaksiner, 
malariamedisiner, myggnettinger, rent vann, 
utdannelse og bedre helsetilbud er noen få 
eksempler. Men framgangen er ofte midlertidig siden 
ofte epidemier, naturkatastrofer eller krig tvinger 
familier tilbake i økonomisk ruin. 

Kvinner som lever i vanskelige omgivelser på grunn 
av tørke, oversvømmelse, sykdom og krig strever 
konstant for å finne måter familien deres kan overleve 
på. De er villige til å jobbe hardt, lære nye håndverk 
og ofrer mye. En enslig mor kan klare å sørge for de 
mest basale behovene for barna sine, men er svært 
sårbar for små endringer i livet. Om hun blir syk, vil 
hun ikke være i stand til å å lage mat til sin lille familie 
eller gå i mange kilometer for å hente vann, og den 
lille hageflekken hennes kan komme til å dø fordi hun 
ikke kan ta vare på den. 

Men der finnes lyspunkt. Mange av verdens fattige 
vil ikke la omgivelsene diktere livet sitt. De finner 
fortsatt kjærligheten og de stifter familie. De lærer å 
gjøre det beste ut av det lille de har til rådighet. Midt 
i fattigdommen får vi i Håpets kvinner komme og gå 
sammen med disse kvinnene, og vi får lære kvinner 
å se forbi sine omgivelser og finne håp og legedom i 
Jesus. 

Women of Hope broadcasts in more than 60 languages. PH’s 
monthly prayer requests are used in 79 languages. 

Norea støtter Håpets kvinner økonomisk i Somalia, Albania, 
Usbekistan, Turkmenistan, Nord-Korea, Kambodsja, Etiopia, Kenya 
og Tanzania. Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Håpets kvinner.
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til programmene våre, ikke bare alene, men også 
sammen med familien sin. Slik kan alle sammen høre 
undervisningen om barneoppdragelse, helse og familie, 
sammen med bibelske sannheter. 

16. Gode Gud, vi ber deg for familier som lider nå under 
Venezuelas økonomiske krise. Dette har ført til en 
stor matmangel i landet, og det er for lite medisiner å 
oppdrive. Barn dør av lett kurerbare sykdommer, malaria 
og difteri er på vei oppover, og flere kvinner dør under 
fødsel.  

17. Far, vi ber deg for alle de millioner av barna i Øst-
Europa og Sentral-Asia som ikke har råd til bøker og 
uniformer, og dermed ikke får lov til å gå på skolen. 

18. Kjære Jesus. Vi ber deg for romkvinner. Mange av dem 
er gift som tenåringer. De aller fleste er arbeidsledige, og 
med få muligheter til å brødfø familiene sine. Vi ber deg 
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. Herre, ingenting er umulig for deg. Derfor ber vi om 
det som virker umulig- at det må bli slutt på hungersnød 
hos de mange som sulter i Nord- Korea, Somalia og Sør-
Sudan. «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. Hellige Herre, vi ber deg for mennesker i 19 afrikanske 
land som akkurat i denne stund opplever akutt matmangel, 
og det for det meste på grunn av interne konflikter, men 
også på grunn av flom, tørke og korrupsjon. 

21.  Kjære Jesus, vi ber deg for 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. Far, vi ber deg for enker, både unge og eldre, 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 

1. Gode Gud, vi ber deg for kvinner som lever i ekstrem 
fattigdom. De har behov for mat, rent vann, gode 
sanitære forhold, trygge boliger, tilfredsstillende 
helsetilbud og en god nok inntekt.

2.Far, vi ber deg for alle de kvinnene som lytter til 
radioprogrammene våre. Vi ber om at de skal forstå 
at du, Gud bryr deg om dem, og vi ber at du gir dem 
styrke, mot og visdom gjennom selv de vanskeligste 
forhold.

3. Himmelske Far. Vi ber om at hjelpeorganisasjoner 
og styresmakter tar ansvar for at alle pengene, klærne, 
maten og utstyret kommer de til gode som trenger 
hjelp på grunn av ekstrem fattigdom i slummer og 
flyktningeleirer etter naturkatastrofer, kriger og 
konflikter. 

4. Herre vi takker deg for alle de frivillige og ansatte 
i Håpets kvinner verden som over hjelper fattige 
kvinner. Dette gjør de gjennom ferdighetstrening, 
finansiell rådgivning, seminarer om helse og ved å 
dele ut gaver i form av mat og klær.

5. Kjære Jesus, vi ber om at kvinner som ønsker å lytte 
til programmene våre, men som ikke har råd til å skaffe 
seg noe å lytte på, må få tilgang til dette. (Radio, MP3-
spillere osv). Der er så mange eksempler på at kvinner 
også bruker radioene til å vitne til naboer og venner. 

6. Far, vi ber om at det må bli gjort mer for å forhindre 
de hundrevis av dødsfallene som hver dag skjer for 
barn under fem år som ble syke på grunn av urent 
vann, dårlige toalettforhold og dårlig hygiene.

7. Allmektige Gud, vi ber deg for kvinner som drevet av 
fattigdom søker å finne jobber i Midtøsten og Europa. 
Altfor ofte blir disse kvinnene fanget i forferdelig 
slavelignende forhold.

8. Hellige Herre, vi ber deg for kvinner og jenter 
på landsbygda som er desperate fordi tørke, 

oversvømmelse eller krig 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. Herre, du ser at fattige land som Angola, Etiopia, 
Kenya og Uganda tar imot flyktninger fra de grusomme 
krigshandlingene i Den Sentralafrikanske republikk, Den 
demokratiske republikken Kongo og Sør Sudan. Vi ber 
om at de nødvendige hjelpesendingene kommer fram 
dit de skal. 

10. Kjære Jesus. Du ser de kvinnene som har bodd i 
flyktningeleir hele livet. Vi ber om at de må få tilgang 
til å lære et håndverk, eller få en ferdighet som gjør at 
de kan starte en liten bedrift i leiren, og på den måten 
kunne tjene litt penger til seg og sine. Vi ber også om 
beskyttelse for kristne i leire, at de må kunne samles til 
samlinger og gudstjeneste i trygghet. 

11. Himmelske far, vi ber deg for foreldre i Latin-Amerika 
og Karibien. Vi ber om at de vil beskytte døtrene sine mot 
å inngå tidlige ekteskap og samboerskap, ofte med mye 
eldre menn. Statistikken viser at disse jentene ofte ikke 
fortsetter sin utdannelse og forblir i fattigdom. 

12. Gode Gud vi ber deg for de rundt 65 millioner 
flyktningene i verden.  Du kjenner hver enkelt. De møter 
en brutal virkelighet fordi de har mistet alt de eier og 
lever i overfylte leire og i husvære uten gode vann- og 
sanitærforhold

13. Nådige Herre, vi ber deg for lyttergrupper i India, 
Myanmar, Nepal og Vietnam som lever isolert, ikke har 
utdannelse og leter etter håp for framtiden. Vi ber deg 
om at de må få tilgang til radioer slik at de kan få lytte 
til budskapet om Guds frelsesgave i Jesus, og få lære om 
freden som Gud kan gi- midt i deres fattigdom. 

14. Far, vi ber deg for kvinner som får lære seg å sy, flette, 
veve eller andre ting, gjennom Håpets kvinner i Nepal, 
Paraguay, Tanzania, Tyrkia og andre land. Vi ber om 
at dette må føre til at de kan skaffe en liten inntekt til 
familien sin. 

15. Allmektige Gud, vi ber om at kvinner vil lytte 
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