
21. Kjære Far, vi ber for Håpets kvinners Team på Thau 
og Isaan og deres arbeid for å nå kvinner i Thailand, 
blant annet gjennom flyktninge- og fengselsarbeid.  
 
22. Herre, vi ber om økonomiske midler til å sende 
Håpets Kvinner på flere kanaler i Sør–Thailand, hvor det 
er et enormt behov for dem. Vi takker og priser deg for 
lyttere i Thailand og Laos som hører programmene på 
38 lokalradioer.  
 
23. Kjære Jesus vi ber deg for de over 5.000 forbederene 
i Thailand og Laos, som bruker denne bønnekalenderen 
hver måned. 
 
24. Far, vi ber for kvinner i Laos som bor under 
vanskelige forhold sammen med ufrelste ektemenn 
eller utfordrende barn. Vi ber om at de må få styrke og 
beskyttelse i Herren. Vi ber om at både lytterne og de 
som besøker dem skal være trygge.  
 
25.  Gode Gud, vi ber deg for Håpets kvinners 
vietnamesiske team.  
 
26. Herre, vi ber om trygghet og god helse for teamene i 
Vietnam som reiser til avsidesliggende landsbyer for å 
dele ut bibler og radioer. Vi takker deg for at de også 
arrangerer grunnleggende alfabetiseringskurs slik at 
flere mennesker skal bli i stand til å lese Bibelen på egen 
hånd.  
 
27. Himmelske Far, vi takker deg for de mange 
vietnamesiske bønnegruppene. Vi priser deg Gud for 
disse gruppene og for de som har vitnet om at Gud har 
gjort underfulle ting når de har begynt å be for andre 
daglig. 
 
28. Kjære Jesus, ve ber om at det må bli gjort mer for å 
få slutt på menneskehandel, og at de som selger jenter – 
og de som kjøper dem må bli straffet hardt! Vi ber deg 
for jenter og tenåringer som er solgt og kidnappet for 
tvunget til å betjene menn i Sørøst-Asia, Kina og andre 
land. 

KVINNER I 

SØRØST-ASIA 

FOKUS: Kvinner i Sørøst-Asia. 
(Kambodsja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippinene, 
Thailand og Vietnam) 

Man finner ufattelig skjønnhet blant Asias 
naturressurser og folkegrupper. Dessverre mangler 
mange steder god helseomsorg, rent vann og 
utdanningsmuligheter for jenter, noe som gjør at den 
negative spiralen av fattigdom og misbruk og 
overgrep overfor kvinner fortsetter. Det er blitt gjort 
mange forsøk på bevisstgjøring av verdien av 
kvinner. Likevel har det vist seg at det er vanskelig å 
stoppe disse overgrepene på jenter, mye på grunn av 
barneekteskap og inntektsbringende 
menneskehandel. Mange kvinner og barn tror at de 
ikke fortjener respekt og derfor tar de avgjørelse som 
leder til at livene deres blir ødelagt.  

 Mange kvinner har ikke den informasjonen og 
kunnskapen de trenger for å ta vare på seg selv og 
barna sine. Dette gjelder særlig på avsidesliggende 
steder. Informasjon om svangerskap, hva babyer 
trenger for å utvikle seg på en sunn måte, symptomer 
på sykdommer som diabetes, eller hvordan behandle 
kreft, er ikke kunnskap som er tilgjengelig for en stor 
del av befolkningen.  

Gjennom Håpets kvinner får kvinner og jenter i 
Sørøst-Asia høre og at de fortjener å bli respektert, 
verdsatt og elsket. Gjennom ukentlige 
radioprogrammer, bønnegrupper, arbeidstrening og 
helsekurs deler våre medarbeidere verdifull 
informasjon som kan hjelpe kvinner til å få kunnskap 
som kan bedre deres liv. Ikke minst får de ta del i 
håpet, og blir vist Guds kjærlighet til dem.   
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8. Gode Far, vi ber for indonesiske kvinner som vet lite 
om sin helsetilstand (kreft, diabetes, høyt blodtrykk, 
feilernæring). Vi ber om at de må finne kunnskap og 
hjelp gjennom radioprogrammene våre.  
 
9. Himmelske Far, vi ber for menn som lytter til Håpets 
kvinner–programmer, og som ber for kvinner rundt om i 
verden. De underviser andre menn om kvinners behov og 
om hvordan familien kan holde seg friske og ha gode 
relasjoner. Pris Gud for indonesiske pastorer som lytter 
til programmene slik at de kan forstå kvinnene i sin 
menighet og lokalsamfunn bedre. 
 
10. Allmektige Gud, vi ber deg for vår koordinator i 
Myanmar, Chit Chit og for medlemmene i burmesiske 
teamet. Vi ber også for teamet som jobber med 
programproduksjon på S’gaw Karen-språket. Vi ber om 
at selv om ikke programmene kan komme på lufta 
lenger, at de vil bli tilgjengelige på andre medier.  
 
11. Kjære Far, i dag ber vi deg om beskyttelse og god 
helse for Myanmar- staben og for Håpet kvinner–lyttere 
som har alvorlige medisinske behov og få muligheter til å 
få hjelp.  
 

12.  Gode Gud, vi ber om mot og åndelig styrke til kristne 
hustruer når de forteller om Jesus til sine menn. Vi ber 
også om at du, Herre, vil styrke troen til kristne kvinner 
som bor med ektemenn eller foreldre som enda ikke er 
troende. Vi ber om at de må få styrke til å vise kjærlighet 
til dem som mishandler og hater dem. 
 
13. Herre, vi ber om Håpets kvinners medarbeidere som 
jobber med språkene Tagalog, Cebuano og Ilocano på 
Filippinene. Vær du med dem i sin tjeneste gjennom 
radio, bønnegruppe, kvinnesentre og fengselsbesøk.  
 
14. Kjære Frelser, vi ber dem om at lytterne til 
radioprogrammet Håpets kvinner må forstå at de trenger 
Guds tilgivelse og håpet han gir til dem når de lever nær 
ham når de har tatt imot Jesus som sin personlige frelser. 
«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde 
for oss mens vi ennå var syndere» (Rom 5.8).  
  

 

15. Allmektige Far, vi ber deg om visdom for teamet 
på Filippinene så de vet hvordan best svare på de 
mange hundre tekstmeldingene de får hver måned fra 
unge mennesker som strever med ting som forhold og 
moralske dilemmaer.  
 
16. Kjære Jesus, vi ber deg for Navy So, som er Håpets 
kvinners koordinator i Kambodsja. Hun oversetter ogs 
bønnekalender og produserer radioprogrammet. Vi 
takker deg også for alle de norske kvinner og menn 
som støtter dette arbeidet økonomisk. Vi priser deg 
for at det i dag er over 100 bønnegrupper i dette 
landet. 
 
17. Himmelske Herre Vi ber deg for kambodsjanske 
kvinner som sliter med å skaffe nok mat til sine barn. 
Vi ber også om at lokale menigheter vil hjelpe dem til 
å kunne dyrke mat og lage ting de kan selge. 
 
18. Jesus vi ber for Håpets kvinners team i Kambodsja 
som reiser regelmessig rundt og underviser om god 
kommunikasjon og helse for å bygge sterkere 
lokalsamfunn i utsatte områder preget av vold, 
spillavhengighet, alkohol, skilsmisser og familier med 
store barneflokker. 
 
19. Kjære Far, vi ber deg for kvinner som samarbeider 
med kirker som ønsker å nå ut til indonesiske og 
filippinske fremmed-arbeidere i Singapore. Be om 
muligheter til å distribuere radioprogrammene som 
oppmuntrer og underviser dem på deres eget språk. Vi 
ber også om visdom til hvordan best nå kvinner i 
Singapore. 
 
20. Kjære frelser, vi ber for alle de sørøstasiatiske 
kvinnene og barna som bor i ekstrem fattigdom. De 
jobber hardt, men står overfor grusom mishandling i 
kampen med å forsørge sine familier. Noen blir solgt 
som sexslaver. Vi ber inderlig om at menigheter må 
makte å nå ut til dem og gir dem et trygt hjem og 
arbeidsopplæring. «Fri meg, Gud, fra lovløses hånd, 
fra grepet til dem som farer med urett og vold!» (Sal 
71.4) 
 
 

La oss be:  

1. Kjære Jesus vi ber om at kvinner og jenter i Sørøst–
Asia må lære at Gud elsker dem og ønsker at de føler seg 
respektert og verdsatt, slik at de best mulig kan forsørge 
sine barn og ære Gud med sine nye liv.  
 
2. Gode Far, vi ber for Håpets kvinners team i Sørøst–
Asia som skriver til, ringer, sender SMS eller besøker 
lyttere og gir dem håp om en bedre framtid. Mange 
forteller hvor stor pris de setter på at noen bryr seg nok 
om den til å høre på hva de forteller.  
 
3. Himmelske Frelser, vi ber om at lyttere i land som 
Kambodsja, Indonesia, Myanmar og Vietnam skal få 
flere radioer tilgjengelig. Programmene gir opplæring til 
kristne, og en mulighet for millioner å høre evangeliet 
for første gang.  
 
4. Allmektige Gud, vi ber om at Gud må kalle en regional 
leder for Asia i Håpets kvinner. Vi trenger en kvinne som 
kan lede og oppmuntre våre medarbeidere som jobber 
for å lage radioprogrammer på 28 språk.  
 
5. Kjære Jesus, vi ber om at det bli må gjort mer for å få 
slutt på barneekteskap gjennom å opplyse foreldre og 
ledere om hvordan denne kulturelle praksisen ødelegger 
liv og lokalsamfunn, og hvordan denne skikken er med 
på å opprettholde fattigdom.  
 
6. Herre. Vi ber om din ledelse og visdom til de 
javanesiske og indonesiske Håpets kvinner- teamene, 
som bringer de gode nyhetene til kvinner som mangler 
håp. Be også om at Gud må lede de som har ansvar for 
lytteroppfølgingen når de hjelper lyttere via brev og 
besøk. 

 
7. Jesus, vi ber om Guds beskyttelse over alle 
menneskene og utstyret hos de 47 indonesiske og 21 
javanesiske radiostasjonene som sender Håpets kvinner. 
Pris Herren for utdelingen av radioer til kvinner i rurale 
områder, hvor mange ikke kan lese. På denne måten får 
de høre Guds ord og sannheten om Jesus Kristus. 


