
Februar 2017 

Kære ven 

Gennem årene har jeg 

rådgivet mange par, 

som har søgt om 

vejledning og forbøn 

for deres ægteskab og 

familieliv. Jeg har 

erfaret, at et ægtepar 

kan have mange 

forskellige vanskelig-

heder, og at blot få 

opmuntrende ord kan 

være som kølende og 

helbredende vand til et 

tørt og ødelagt 

ægteskab. 

I forbindelse med 

overgangen fra navnet 

”Projekt Hannah” til 

”Kvinder med Håb”, 

så bemærk, at det nye 

logo viser, hvordan 

vore hjerter er for-

bundet med hinanden 

og med Gud. I Ezekiel 

36,26 taler profeten 

om, at Gud vil fjerne 

stenhjertet og give os 

et nyt hjerte. 

Nogle gange kan man 

føle det som om, at 

man har et stenhjerte i 

forhold til sin ægtefælle. Et godt 

ægteskab kræver tid og opmærksom-

hed. Der foregår en kamp om dit 

ægteskab, som ikke er af denne 

verden. Ofte, når vi oplever prøvelser 

i vores ægteskab, kan vi begynde at 

føle, at vores ægtefælle er fjenden. 

Men selv om der findes en virkelig 

fjende, så er det hverken din 

ægtefælle eller dine børn. 

Jeg ønsker, at du må blive opmuntret i 

dag, så du ved, at du ikke er alene om 

de udfordringer, du møder i dit 

ægteskab. 

Lad det være en opmuntring for dig, 

at Gud ved, hvad du gennemlever, og 

at der findes hjælp for dig. 

Omstændighederne kan være 

vanskelige, men Gud er aldrig for 

langt borte. ”Han er vor tilflugt og 

styrke, altid at finde som hjælp i 

trængsler” (Sl 46,2). 
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Opgiv ikke kampen for dit ægteskab. 

Bliv ved med at bede sammen med 

andre kvinder og del udfordringer og 

vanskeligheder i forbindelse med dit 

ægteskab med de andre. Overgiv din 

smerte og vrede, bitterhed og mod-

vilje mod at tilgive til Gud. Hold fast 

i, at der findes en Gud, som elsker 

dig, og som kan se, hvad du gennem-

går. Vær modig og fortæl din 

bedegruppe om dine vanskeligheder 

og bed derefter i troen på, at han hører 

vore bønner og er nær ved den 

sønderknuste (Sl 34,19). Giv slip på 

bitterhed og vrede og lad Gud tage 

kontrollen over dit ægteskab og din 

familie. 

Vi kan holde ud, når vi beder. Vi kan 

holde hinandens arme oppe, mens vi i 

fællesskab råber til Gud og beder for 

vore ægteskaber og familier. Vi tjener 

en Gud, som ønsker at vore ægte-

skaber og familier må være til hans 

ære, sådan at andre også får ønsket 

om at høre Jesus til. 

Opgiv ikke! Hold dit blik fæstnet på 

Jesus. Han er for dig og for dit 

ægteskab. Jeg vil bede for dig i dag! 

Lad os glæde os i Herren, 

 

Peggy Banks 

Global leder 

Projekt 

Hannah/Kvinder 

med Håb 

Bed fortsat for Marli Spieker som officielt træder tilbage som leder af 

Kvinder med Håb/Projekt Hannah i februar. 
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1. Bed om, at kristne må beskytte 

deres tanker ved omhyggeligt at 

vælge, hvad de læser, ser og lytter 

til. ”I øvrigt, brødre, alt, hvad der 

er sandt, hvad der er ædelt, hvad 

der er ret, hvad der er rent…..det 

skal I lægge jer på sinde.” (Fil. 

4,8)  

2. Bed om, at mødre må lære deres 

børn, hvordan de kan tage kloge 

beslutninger med hensyn til sund-

hed, uddannelse og relationer. Bed 

også om, at de må ære Gud i deres 

hverdag.  

3. Bed om Guds vedvarende nåde 

og beskyttelse af de 70 Kvinder 

med Håb produktions teams. Bed 

om, at de må få visdom til at 

undervise kvinder om Guds vilje 

hvad angår ægteskab og familie-

relationer, især i kulturer hvor man 

aldrig har hørt om det før.  

4. Bed om, at forældre må opdrage 

deres børn i, hvor vigtigt valget af 

en ægtefælle er, og at valget har 

betydning for deres egen og deres 

børns fremtid. Dette er afgørende, 

fordi en ægtefælle har indflydelse 

på, hvor man skal bo, hvilket hjem 

man får, hvad man bruger sine 

penge på osv. Desuden vil ens 

ægtefælle være med til at forme 

børnenes liv, og hvad de lærer om 

livet og om Gud.  

5. Bed for de kvinder, der har en 

dyb længsel efter mænds fysiske 

opmærksomhed. Dette resulterer 

ofte i seksuel synd. Bed Herren om 

at vise dem, at hans kærlighed til 

dem kan overvinde fristelsen. ”Om 

end min krop og mit hjerte forgår, 

så er Gud for evigt mit hjertes 

klippe og min lod.” (Sl. 73,26) 

6. Bed om, at forældre og under-

visere må lære deres teenagere, at 

seksuel afholdenhed før ægte-

skabet vil give dem et sundere liv 

og sundere relationer. Såkaldt 

”Sikker sex”, som der i vid 

udstrækning bliver reklameret for i 

samfundet, fører til, at der hvert år 

bliver født millioner af babyer 

uden for ægteskab, og det fører 

også til  millioner aborter over tid. 

AIDS tilfælde blandt teenagepiger 

stiger dramatisk, og millioner af 

unge er blevet smittet med syg-

domme, der er overført via sex. To 

dusin af sygdommene er uhelbred-

elige, og et dusin af dem forårsager 

livmoderhalskræft, der dræber 

tusindvis af kvinder om året. Piger, 

der er seksuelt aktive, får oftere 

depression, får lavere karakterer i 

skolen, og er oftere selvmords-

truede (Kilde: The National 

Longitudinal Survey of Adolescent 

Health). 

7. Bed om, at kristne kvinder, der 

er singler, må få styrke og visdom 

til at kunne modstå de hindringer 

og besværligheder, der følger med 
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det ikke at være gift. Bed om, at 

venner må omslutte dem med 

kærlighed og opmuntring på de 

tidspunkter, hvor de føler sig 

ensomme og har behov for at 

mærke, at andre er interesserede i 

dem. (1. Thess. 5,11) 

8. Bed for de kvinder, der tillader 

deres mænd at mishandle dem 

både verbalt og fysisk, fordi de 

enten ikke respekterer dem selv 

eller ikke føler, at de fortjener at 

blive elsket. Bed om, at de må få 

hjælp fra præster, venner eller 

rådgivere, der kan lede dem til at 

finde styrke i Kristus, så de ikke 

underkaster sig denne mishandling.  

9. Bed om, at kristne unge kvinder 

må have tålmodighed og dømme-

kraft, mens de stoler på, at Gud vil 

give dem en mand. Bed om, at 

Gud vil give dem mænd, der elsker 

Herren, og som vil elske og 

respektere deres hustruer, så de 

sammen kan tjene Herren. ”Sæt dit 

håb til Herren, vær stærk, fat mod, 

sæt dit håb til Herren.” (Sl. 27,14). 

10. Bed om, at svigermødre og 

svigerdøtre må respektere og elske 

hinanden og hjælpe hinanden til at 

følge Gud, så deres familierela-

tioner må ære ham og være et 

vidne for andre om betingelsesløs 

kærlighed, trofasthed, nåde og 

barmhjertighed.  

11. Bed for de unge kvinder, 

som overvejer at flytte sammen 

med deres kæreste. Bed om, at de 

må respektere sig selv og vente på 

en mand, som vil forpligte sig på at 

elske dem gennem hele livet i 

medgang og modgang. De fleste 

par, der lever papirløst sammen, 

bliver ofte ikke sammen mere end 

18 måneder, og kun 1 måned i de 

sidste tre år. (Kilde: CWA: The 

Index of Leading Cultural 

Indicators). 

12. Bed om, at kvinder i 

Albanien, Centralasien, Mellem-

østen, Ukraine og mange andre 

lande må blive beskyttet mod de 

traditioner, der tillader piger at 

blive solgt som sexslaver, eller der 

tillader, at unge brudes babyer 

sælges til deres ægtemænd. 

13. Bed om, at de love, der skal 

forhindre forældre i mange lande i 

at tvinge deres unge døtre til at 

gifte sig, må videregives og hånd-

hæves. Ofte tvinges døtrene til at 

gifte sig med mænd, der er fra 10 

til 30 år ældre end dem selv, og 

som oven i købet kan være smittet 

med HIV/AIDS. 

14. Bed om, at kristne må forstå, 

at Gud elsker os, og at han ved, at 

synd og begær vil ødelægge os. 

”Far ikke vild! Gud lader sig ikke 

spotte. Hvad et menneske sår, skal 

det også høste: Den, der sår i 
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kødet, skal høste fordærv af sit 

kød, og den, der sår i Ånden, skal 

høste evigt liv af Ånden. Lad os 

ikke blive trætte af at gøre det, som 

er ret; vi skal til sin tid høste, blot 

vi ikke giver op.” (Gal. 6,7-9) 

15. Bed om, at de kvinder, der er 

blevet dybt såret eller mishandlet, 

må erfare den helende kraft ved 

tilgivelse, ved at de tilgiver dem, 

der har gjort dem fortræd. 

Tilgivelsen er en realitet, når vi 

ærligt ønsker Guds bedste for den 

person, der har krænket os.  

16. Bed om, at de kristne 

kvinder, der lever sammen med 

ikke-kristne mænd, må få en dyb 

og urokkelig tro. Bed om, at deres 

kærlighed og tålmodighed må 

blive brugt af Helligånden til at 

tale til deres mænds hjerter, så 

mændene bliver overtalt til at 

modtage Guds frelsesgave. 

17. Bed for de kristne mænd, der 

har ikke-kristne hustruer. Bed om, 

at deres kærlighed og ømhed for 

deres hustruer vil lede kvinderne 

til at være åbne overfor Guds 

kærlighed og frelsesgave.  

18. Bed om, at forældre og 

kirkeledere må undervise unge 

mennesker om farerene ved 

pornografi. Den forvrænger det 

billede, vi har af hinanden, øde-

lægger den sande skønhed ved den 

fysiske forening og perverterer 

vores forståelse af normale og 

sunde forhold. Med stadig flere 

børns brug af internettet er de 

udsat for pornografi og må derfor 

oplyses om, hvordan denne kan 

ødelægge deres liv.   

19. Bed for de kvinder, der 

oplever en dyb ensomhed, fordi de 

er blevet forladt af deres mænd 

eller aldrig har været gift. Bed om, 

at de må erfare Guds fortrolige 

nærvær og selv række ud til andre, 

der er ensomme og fortvivlede.  

20. Bed om, at unge kvinder må 

erkende, at selv om ensomhed er 

svært, er det bedre ikke at gifte sig 

end at leve med en ægtefælle, som 

ikke respekterer dem eller Gud, og 

som vil have en negativ indflyd-

else på deres børn. Dette vil kunne 

få evige konsekvenser i genera-

tioner.  

21. Bed for ofrene for vold i 

hjemmet. Bed om, at enhver mand 

må forstå, at Gud har skabt 

kvinden til at være hans ledsager, 

og at han skal elske, respektere og 

beskytte hende.  

22. Bed for de brude, der ikke 

kan imødekomme kravene om 

medgift fra deres mands familie. 

Sådanne medgiftssager forårsager 

ofte tortur, mord eller selvmord.  

23. Bed for de kvinder, der har 

en tjeneste for Gud, at de må 

opmuntres og erfare Guds styrke 
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og nærvær. Mange af disse kvinder 

bærer en stor byrde i tjenesten, på 

arbejdet og med hensyn til deres 

ansvarsområder i familien. Bed for 

TWR’s Kvinder med Håb - 

personale og deres familier. 

24. Bed om, at kvinder må få 

mulighed for at lære om seksuelt 

overførte sygdomme, deriblandt 

AIDS, så de bedre kan beskytte sig 

selv. I mange lande har kvinder 

kun ringe bestemmelse over deres 

eget liv og kan derfor ikke mod-

sætte sig deres mænds, fædres og 

andre mænds krav.  

25. Bed for de børn, der skal 

vidne for deres forældre i sager om 

voldelige forhold. De vil uden tvivl 

selv blive voldelige fædre eller 

frygtsomme hustruer, der accepte-

rer vold som det normale.  

26. Bed for de enker, der får 

skylden for deres mands død. Bed 

også for de kvinder, der tvinges til 

at gifte sig med slægtninge til 

deres afdøde mand. Bed om, at 

kristne må indfri Guds bud om at 

tage sig af forældreløse og enker i 

deres nød. 

27. Bed for de enlige kristne 

kvinder, der af deres familie bliver 

tvunget til at gifte sig med ikke-

troende. I mange lande er største-

delen af kirkens medlemmer 

kvinder. For mange er det svært at 

finde en kristen livsledsager. Bed 

om, at flere mænd må give deres 

liv til Jesus Kristus og trofast følge 

ham på alle områder af deres liv.  

28. Bed om, at kristne kvinder 

må blive overbevist om, at Gud har 

en plan for dem, og at han arbejder 

i deres liv, selv når de kæmper og 

føler sig slået til jorden. ”I tillid til, 

at han, som har begyndt sin gode 

gerning i jer, vil fuldføre den indtil 

Kristi Jesu dag.” (Fil.1,6)  
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Bøn for ægteskaber og 

familierelationer 

Skriften maler et smukt billede af 

familiehengivenhed i Ruths bog. Vi 

læser om, hvordan No’omi trofast 

fulgte med sin mand og sine to sønner 

til Moab for at undslippe 

hungersnøden i Betlehem. No’omis 

mand døde, og hendes to sønner blev 

gift med moabitiske kvinder. Da også 

hendes sønner døde ti år senere, 

besluttede enken No’omi at vende 

tilbage til Betlehem. 

En af hendes svigerdøtre, Ruth, havde 

set No’omis forhold til Gud, og 

gennem Ruth og No’omis mange 

kampe var der opstået en dyb 

fortrolighed mellem dem. Ruth valgte 

at forlade sin familie, sit hjem og alt 

det kendte for at tage til et fremmed 

land sammen med No’omi.  

Slægtningen, Boaz, bemærkede Ruths 

loyalitet mod No’omi og behandlede 

hende godt for til sidst at gifte sig med 

hende. Gud gav Boaz og Ruth en søn, 

som blev farfar til kong David og en 

af forfædrene til Jesus, som blev født 

flere hundrede år senere i Betlehem.  

Familiemedlemmer bringer megen 

glæde ind i vores liv, men også megen 

sorg, skuffelse og mange konflikter. 

Familiens velsignelser og kampe er  

med til at udvikle vore egne styrker 

og svagheder. De bitre og 

hjerteskærende situationer, som 

No’omi og Ruth oplevede, var 

medvirkende til at forme deres 

karakterer og gav dem muligheder for 

at vælge holdninger og handlinger, 

der ærede Gud, og som vidnede om, 

at Gud er til at stole på.  

Kristne må forberedes på livets 

udfordringer og på de syndens farer, 

som kan ødelægge ægteskaber og 

familierelationer. Det er nødvendigt, 

at forældre opdrager deres børn til at 

leve i overensstemmelse med Guds 

bud, til at modstå fristelser, til at tage 

gode valg og til at sætte sig mål for 

fremtiden, så de kan ære Gud gennem 

gudfrygtige ægteskaber og 

familierelationer.  

”For dette er Guds vilje, at I skal 

helliges, så I afholder jer fra utugt, 

sørger for hver især at have jeres 

hustru i hellighed og ære og ikke i 

sanseligt begær som hedningerne, der 

ikke kender Gud.” (1. Thess. 4,3-5) 
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Projekt Hannahs bedekalender. 

Udgiver: NOREA Danmark,  

 

Porsevej 6, 6100 Haderslev. 

Telefon: 4252 1100 

E-mail: info@norea.dk 

 

Udsendes hver måned til alle 

interesserede. Du kan også få den på 

mail eller udskrive den selv fra 

projekthannah.dk 

Oversættelse: Birgit Hald Olsen og 

Anette S. Jensen  

Redaktør: Anette S. Jensen 

Norea Danmark og Norea 

Mediemisjon, Norge driver i 

samarbejde med Trans World Radio 

”Kvinder med Håb” – programmerne i 

Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan, 

Etiopien og Albanien. 

Gaver til Projekt Hannah kan 

indbetales på giro 

 +01<         +5165989<  

eller overføres til kontonummer: 

1551 (reg. nr.) 516-5989 

- mærk gaven ”Projekt Hannah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Fokus på Projekt Hannah” - 

Et program på Norea WebRadio 

Sendes den 4. mandag i hver måned 

kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30. 

Du har mulighed for at komme med 

forslag til emner, som vil blive bedt 

for i programmet. Send en mail til 

radio@norea.dk, ring til 7021 2321 

eller send en sms til 5242 5282. 

(Læs mere på www.projekthannah.dk) 

Du kan høre Norea WebRadio via 

en internetradio eller på din 

computer. På computer går du ind 

på hjemmesiden norea.dk 

Som noget nyt er Radio Aadalen 

begyndt at sende programmet 

”Fokus på Projekt Hannah” den 

fjerde torsdag i måneden kl. 19.05. 

Vi hører gerne fra dig  
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