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Bøn for kvinder såret pga abort

”Herre, du ransager mig
og kender mig. Det var dig,
der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen
i min mors liv. Jeg takker
dig, fordi jeg er underfuldt skabt”
(Salme 139 v1 + 13-14)

Kære ven
Gud har skabt os; han kender hver eneste
del af os. Han har kender os nøje, for han
har ”strikket” os sammen i vores mors liv.
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Strikning er meget interessant; min søster
er god til at strikke. Hun har forsøgt at
lære mig at strikke, men indtil videre er
det ikke lykkedes så godt. Men jeg ved,
at man bliver meget optaget af projektet
og nøje har øje for den enkelte maske. Så
det er fantastisk at tænke på, at universets
Herre har ”strikket” os sammen i vores
mors mave!
Guds Ord hjælper os til at se, at et barns
undfangelse ikke er tilfældig, men det er
en bevidst handling. Dette får os til at bede
og prise Herren som David i vers 17-18:
”Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!
Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.”
Fælles i glæden,

NOREA
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Peggy Banks
Global leder
Kvinder med Håb

Besøg på Færøerne
Tak for forbøn!
Den 5. -11. september rejste jeg til
Færøerne for at udbrede kendskabet
til ”Kvinder med Håb”. Jeg fulgtes
med Eeva Vähäsarja (KmH-koordinator for Europa, Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika) og Frank
Stephenson (Leder af Kommunikationsafdelingen i TWR Europe).
Vi fik flere gode muligheder for at
fortælle om arbejdet og oplevede
åbenhed og interesse for arbejdet.
I alt var der 40 personer, som skrev
sig op til at modtage bedekalenderen
fremover.
Gud være ære og tak!

Doris og Alma
fra Klaksvik

Jeg mødte blandt andre disse to
fantastiske kvinder, som begge gør
en stor indsats for at afholde Kvindernes Internationale Bededag hvert
år den første fredag i marts. Men de
er også begge to brugere af ”Kvinder
med Håb”s bedekalender :-)

I november måned vil jeg fortælle mere fra besøget på Færøerne og fra Peggy
Banks og Eeva Vähäsarjas besøg i København og på Bornholm den 22-24/9.

Anette S. Jensen (KmH-koordinator i Danmark) ved Gásadalur og Mulafossur vandfaldet.
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1.
Bed om, at mødre må vælge
livet for deres ufødte børn i stedet for
abort. Bed om, at mødre vil bortadoptere deres barn, hvis en graviditet er
utilsigtet eller uønsket, sådan at en,
som er barnløs, kan give barnet den
kærlighed, beskyttelse og omsorg,
som hun eller han behøver.
2.
Bed om, at den gave, som livet
er, må blive værdsat som Guds, Skaberens, værk. ”Når jeg ser din himmel,
dine fingres værk, månen og stjernerne,
som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har
gjort det kun lidt ringere end Gud, med
herlighed og ære har du kronet det.”
(Sl. 8,4-6)
3.
Bed om, at forældre og samfund, kirke og lærere i skolen må undervise om afholdenhed, så børn kan
forstå, at det kan forbedre deres liv og
gøre dem til sundere og gladere forældre, når de udsætter deres seksuelle
forhold.
4.
Bed om, at myndighederne i
Indien må gøre mere for at stoppe den
forfærdelige praksis, hvor forældre slår
deres nyfødte barn ihjel, hvis det er en
pige. Blot fordi de ønsker sig en søn eller ikke vil påtage sig den økonomiske
byrde, som de frygter, en pige vil give
familien. Ifølge ”Det Asiatiske Center
for Menneskerettigheder” er millioner
af indiske piger blevet ofre for aborter
og barnemord på grund af deres køn.
5.
Bed om visdom til ”Kvinder
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med Håb” (KmH)–medarbejdere, når
de rådgiver lyttere, som tror, at abort
er deres eneste valg.
6.
Bed for mødrene til de over 13
millioner børn, som det skønnes vil
blive aborteret i Kina i år.
7.
Bed om, at myndigheder og
politikere i Danmark, på Færøerne og
i Grønland må få øjnene op for, at et
foster er et menneske allerede fra undfangelsen af.
8.
Bed om, at grupper og enkeltpersoner, der arbejder FOR LIVET
må få frihed til at tale offentligt og på
uddannelsessteder og dele information ud om fosterets udvikling, farerne ved abort, steder, hvor mødre kan
modtage gratis ultralydsbilleder og
rådgivning, samt blive oplyst om alternativer til abort. ”Før ordet for de
stumme, tal deres sag, når de er ved at
bukke under.” (Ordsp. 31,8)
9.
Bed for de ufødte børns mødre, som overvejer abort. ”Mine knogler
var ikke skjult for dig, da jeg blev formet
i det skjulte, blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig
for øje; alle dagene stod skrevet i din
bog, de var formet, før en eneste af dem
var kommet.” (Sal. 139,15-16)
10.
Bed om, at der må forskes
mere i den påstand, som rapporten fra
2007 i ”The Journal American Pshysicians and Surgeons” fremsætter, at
kvinder, der får abort, har en større
risiko for at få brystkræft.
11.
Bed for kvinder, der er blevet

gravide som følge af voldtægt, og som
har brug for fysisk og følelsesmæssig
heling. Den kan de få gennem Jesu
Kristi kærlighed og medfølelse givet
gennem omsorg og støtte fra Hans efterfølgere. ”Håbets Gud fylde jer med
al glæde og fred i troen, så I bliver rige
i håbet ved Helligåndens kraft!” (Rom.
15,13)
12.
Bed for teenagere, der er blevet opfordret til at få abort. Bed om,
at kristne kvinder må vise Guds kærlighed over for piger på gymnasier
og universiteter og lære disse piger at
respektere sig selv og at lægge planer
for et sundt liv i stedet for at lade sig
udnytte af drenge og mænd.
13.
Bed for dem, der modigt og
offentligt forsvarer ufødte børns rettigheder rundt omkring i verden. Bed
for ”40 dage for Liv” - kampagnen,
der finder sted i perioden fra d. 27.
september til d. 5. november i mere
end 700 byer i 44 lande. Bed om, at
hundredvis af babyers liv må blive
reddet, og at deres mødre må få støtte
og håb til de kommende dage.
14.
Bed om at Gud, der er i stand
til at forandre hjerterne og styre nationernes gang, må vende den almindelig holdning og styrke de nationale ledere til at handle på vegne af de ufødte
børn og af kvinder, der får forkert information om deres ufødte børns udvikling og farerne ved medicinske og
kirurgiske aborter.
15.
Bed om, at fædre må elske og

værdsætte deres børns mødre og sørge for et hjem, mad, tøj og familiens
øvrige behov. Bed om, at fædre, der
har været meddelagtige i aborten af
deres børn, må finde helbredelse hos
Kristus.
16.
Bed vores himmelske far om
at lære os, at ”handle godt! Stræbe efter
ret, hjælpe den undertrykte, skaffe den
faderløse ret og føre enkens sag!” (Esaj.
1,17)
17.
Bed for kvinder, der har fået
en abort og som føler skyld, vrede og
skam. Bed om, at de må søge tilgivelse
og helbredelse hos Herren.
18.
Bed for de millioner af kvinder, der af familie, kærester, regeringer
og alfonser bliver tvunget til at abortere. Bed for mødre i Kina, der oplever
det forfærdelige magtovergreb at blive
tvunget til at tage til hospitalet for at
give deres ufødte barn en dødbringende sprøjte.
19.
Bed Guds ånd om at virke for
at beskytte de forventede 56 millioner
ufødte børn rundt omkring i verden,
der forventes at blive aborteret i år.
20.
Bed om, at regeringer må
sørge for oplæring af læger og jordemødre, så fistler (skade opstået i
forbindelse med langvarig fødsel) kan
forebygges, og at der må være mange
og fuldt udstyrerede sundhedsklinikker rundt omkring i landene, så kvinder, der skal føde, i tide kan nå hen til
klinikkerne.
21.
Bed om, at kvinder og unge
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piger må lære at se på sig selv som
værdifulde, og at de fortjener at blive
behandlet med respekt og at stræbe
efter en bedre fremtid.
22.
Bed for kvinder og teenagere, der overvejer selvmord efter en
abort. De har brug for venner, der kan
vise dem Guds kærlighed og omsorg.
Mange kvinder og teenagere er blevet
tvunget til at få en abort, og kæmper
nu med den følelsesmæssige smerte,
som ofte er ubærlig.
23.
Bed for mødre, som står i fare
for at få fødselsrelaterede skader som
fistler, der efterlader dem i smerte og
gør dem inkontinente. Mange bliver
forladt af deres mænd eller tvunget til
at blive i deres hjem, fordi de ikke har
råd til den nødvendige operation, der
kan hele skaden.
24.
Bed om, at det må gå op for
et lands ledere, at abort påvirker hele
samfundet og hele nationer, når millioner af ufødte pige-børn bliver dræbt,
fordi deres kultur lærer, at drenge er
mere værdifulde for familien. Det formodes, at 117 millioner kvinder er
savnet i Asien og Østeuropa. Dette er
resultatet af, at den lokale befolkning
foretrækker sønner og praktiserer
kønsbestemt udvælgelse.
25.
Bed om, at Gud må berøre
mødres hjerter med sin medfølende
og barmhjertige kærlighed, så de lærer at værdsætte, beskytte og tage sig
af deres børn uanset omstændighederne.
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26.
Bed om sikkerhed for gravide
kvinder, der er i fare pga. vold i hjemmet. Volden fører ofte til død. Bed om,
at familie, venner og naboer må stå
frem, når de har mistanke om overgreb, og at de må beskytte dem, der
ønsker hjælp.
27.
Bed om, at forældre må opmuntre deres døtre til at få en uddannelse og lære færdigheder, så de kan
få et arbejde og tage gode valg, som
ikke vil forhindre dem i at nå deres
mål, men som vil gøre dem i stand til
at give deres børn et bedre liv.
28.
Bed om bedre sundhedsforhold for kvinder, der står i fare for at
dø under graviditeten, under fødslen eller lige efter fødslen. Bed om, at
kvinder må blive mere opmærksomme på, hvordan de kan tage sig af sig
selv og deres ufødte børn, og at myndighederne må bekæmpe den korruption, der hyppigt er en hindring for en
bedre lægebehandling.
29.
Bed om visdom og opmuntring til KmH-medarbejdere, der
afholder sundhedsseminarer, underviser i, hvordan man kan øge sin
indkomst, uddeler donerede radioer,
leder bede- og bibelstudiegrupper,
beder for lyttere og besvarer breve.
30.
Bed om bedre sundhedspleje
for at reducere de hundredtusinder af
årlige dødsfald, der finder sted i forbindelse med fødsel, men som kunne
være forebygget og undgået.
31.
Bed for planlægningen af

KmHs 20 års jubilæum - at det må
være Gud, som får æren for alt, hvad
han gør i kvinders liv.

Bøn for kvinder såret pga abort
Som følge af ca. 56 millioner
provokerede aborter om året i verden
må et utal af kvinder se pine, skyld,
vrede og desperation i øjnene. Fortalere
for abort siger, at kvinder har frihed til
selv at bestemme, men virkeligheden
er, at kvinder, der står over for en ikke
planlagt graviditet, føler, at de ikke har
nogen frihed eller noget valg. De føler
sig forladte og bange, og de tror, at abort
er deres eneste mulighed.

kvinder. De stoffer, som fremprovokerer
abort, forårsager komplikationer, der
kræver akut behandling, og nogle
gange forårsager de oven i købet død.
Kirurgiske aborter kan resultere i
livstruende blødninger og infektioner.
Provokeret abort kan resultere i en
højere risiko for fremtidig barnløshed,
dødfødte børn, for tidlige fødsler og
ufrivillig spontan abort. Studier viser en
øget risiko for brystkræft. Desuden lider
mange kvinder, der har fået foretaget
Fordi abort er legalt og støttet af deres en provokeret abort, af dyb psykisk og
kulturer, så tror mange kvinder, at det er åndelig smerte.
det rigtige at gøre. Det er imidlertid gået
op for mange, at abort ikke blot dræber Mange kvinder valgte abort, fordi de
uskyldige børn, men også påvirker livet var blevet fortalt, at fosteret kun var en
negativt for de kvinder, der bar dem.
vævmasse. Nogle abortfortalere ønsker
ikke, at der undervises om barnets
Videnskabelige studier i Australien, biologiske udvikling i skoler eller til
Danmark, Kina, Finland, Indien, New kvinder, der står overfor det svære valg.
Zealand, Sverige, Tyrkiet og i andre lande
viser, at provokeret abort virkelig skader

Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra forrige side

Fosterets lille hjerte begynder at slå allerede
22 dage efter undfangelsen. Ved syvende uge
er dets øjne, indre ører og hovedorganerne
(hjerte, lunger, lever og nyrer) ved at udvikle
sig. Otte uger efter befrugtningen begynder
alle organer, muskler og nerver at fungere.
Ved niende uge er hele babyens krop,
undtagen tungen, følsom overfor berøring.
Hjernen vokser hurtigt og producerer mere
end 250.000 nerveceller i minuttet. Ved 10
ugers-alderen er hjernen fuldt dannet, og
babyen kan føle smerte.

Gaver

Foto: Pixabay
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