Kvinder
med Håb

December 2017

bøn om frelse for kvinder
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Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!
Vejled mig i din sandhed
og belær mig,
for du er min frelses Gud,
til dig sætter jeg altid mit håb.
(Sl. 25,4-5)
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Nu, hvor vi nærmer os afslutningen på
endnu et år med ”Kvinder med Håb”,
vender jeg mig til Salmernes Bog for at
finde sandhed og vejledning. Jeg er særlig
glad for Salme 25, og den er blevet min
daglige bøn til Herren. Jeg beder Gud om
at vise mig Hans veje, lære mig Hans stier,
vejlede mig og vise mig Hans vilje, før jeg
tager nogen beslutninger for dagen.
I denne Salme understregede David sin
tillid til Herren ved at vende sig til Ham for
at blive vejledt. Må vi også finde tillid, når
vi vender os til Gud i bøn. Må Gud være
den første, som vi tyr til, når vi har brug for
vejledning. Må vi bede Gud om at vise os
sine veje, og hans sandhed. Må vi råbe til
Gud, om at Han vil lære os Hans stier, både
når det gælder vores eget liv, men også når
det gælder ”Kvinder med Håb”s arbejde.
I denne måned vil du opdage, at der
til hvert bedeemne er tilknyttet et
bibelvers. Vi tror nemlig, at Bibelen er
værdifuld, når det gælder undervisning,
opdragelse og vejledning til at kunne
leve et liv til Guds ære (2 Tim 3,16-17).
Når du beder, så hvil i Ordet og bed
de ord, som er skrevet til os for at blive

efterfulgt, så vi kan blive mere lig Jesus. Tusind tak for din trofasthed i det
forløbne år, hvor du har holdt ud i
Dette år har været et godt år, hvor bøn og løftet din stemme på vegne
overgangen og tilvænningen til det nye af de mange, som lever i lande, hvor
udseende for ”Kvinder med Håb” har de ingen stemme har. Dine bønner
fyldt en del. Vi hører fortsat fantastiske opretholder os og giver os kræfter
beretninger om håb og heling fra vore til at holde ud i tider med prøvelser.
lyttere og forbedere rundt om i verden
og på tværs af generationer. Jeg havde Må Gud give dig håb i dag, mens vi lever
den store ære at være sammen med i en verden, som har et desperat behov
adskillige af vores ledere i Asien, Afrika, for håb og heling i Jesus Kristus. Må
Latinamerika og Europa i dette år, hvor Gud give os frimodighed til at bringe
mit mål var at opmuntre og udruste dette håb til kvinder rundt om i verden
dem med materialer og budskaber og på tværs af generationer.
om håb fra ”Kvinder med Håb”.
Peggy Banks
Global leder
Kvinder med Håb

TAK!

Fotos: Jesper Noer

I august måneds bedekalender kom
vi med en opfordring til at strikke
eller hækle gaver til Albanien, som vi
skulle besøge sidst i oktober. Denne
opfordring var der rigtig mange, som
tog imod, og det blev vi meget glade
for. Men som billederne viser, blev
de mange fine ting også til glæde for
modtagerne :-)
Tusind tak til hver og en som har
brugt tid og energi på at glæde andre.
Husk fortsat Albanien i forbøn!
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1.
Bed om, at kristne kvinder
må forstå, at ”Vi er Guds værk, skabt
i Kristus Jesus til gode gerninger, som
Gud forud har lagt til rette for os at
vandre i.” (Ef. 2, 10)
2.
Bed om, at kvinder må forstå,
at Gud åbenbarer sandheden om sig
selv gennem sit skaberværk, og at han
holder os alle ansvarlige. ”For hans
usynlige væsen, både hans evige kraft
og hans guddommelighed, har kunnet
ses siden verdens skabelse og kendes
på hans gerninger. De har altså ingen
undskyldning.” (Rom. 1, 20)
3.
Bed om, at kvinder, der er blevet frelst, må være lydige mod Guds
ord, trods svaghed og ufuldkommenhed, for derigennem at vise deres vores kærlighed til Kristus. Jesus siger
udtrykkeligt: ”Elsker I mig, så hold
mine bud.” (Johs. 14, 16)
4.
Bed om, at Guds herlige løfter må opmuntre kristne kvinder over
hele verden. Glæd jer over, at ”Der nu
ingen fordømmelse er for dem, som er
i Kristus Jesus.” (Rom. 8, 1) og at intet
på jorden eller i himlen ”kan skille os
fra Guds kærlighed i Kristus Jesus vor
Herre.” (Rom. 8, 39)
5.
Bed om, at kvinder må lære
den sandhed at kende: ”At Kristus
døde for vore synder efter Skrifterne,
at han blev begravet, at han opstod
på den tredje dag efter Skrifterne.” (1.
Kor. 15, 4)
6.
Bed om, at kristne kvinder må
hvile i, at ”Gud, som har begyndt sin
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gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.” (Fil. 1, 6)
7.
Bed om, at kvinder må forstå,
at den hellige Gud hader synd, og at
al synd er imod Gud. ”Mod dig alene
har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der
er ondt i dine øjne.” (Sal. 51, 6)
8.
Bed om, at kristne mødre må
tilegne sig Guds ord, så de kan lære
deres børn om hans bud. ”Fremsig
dem, både når du er hjemme, og når
du er ude, når du går i seng, og når du
står op.” (5. Mos. 11, 19)
9.
Bed om, at kvinder må forstå, at der kun er frelse gennem Jesus
Kristus. ”Jeg er vejen, sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden
ved mig.” (Johs. 14, 6)
10.
Bed om, at ”Kvinder med
Håb” (KmH) – programmerne må
lede kvinder til at finde håb og helbredelse i Jesus Kristus, som Gud salvede
”For at bringe godt budskab til fattige.”
Han blev sendt ”For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at
sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.” (Luk. 4, 18
– 19)
11.
Bed om, at kristne kvinder
må ”Elske Gud Herren deres Gud af
hele deres hjerte og af hele deres sjæl
og af hele deres hjerte og af hele deres
styrke. Dernæst kommer: I skal elske
jeres næste som jer selv.” (Mark. 12, 30
– 31)
12.
Bed om, at Gud vil få ufrelste kvinder ” til at omvende sig, så de

kommer til erkendelse af sandheden,
og igen besinder sig og slipper ud af
den fælde, hvor de holdes fanget af
Djævelen, så de må gøre hans vilje.”
(2. Tim. 2, 25 – 26)
13.
Bed om, at kristne kvinder må
lade deres ”lys skinne for mennesker,”
som Jesus sagde: ”så de ser jeres gode
gerninger og priser jeres fader, som er
i himlene.” (Matt. 5, 16)
14.
Bed om, at KmH – programmerne må opmuntre troende til at vise
hen til Kristus og til trofast at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til alle
nationer.
15.
Bed om, at kvinder må vidne:
”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det
evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at
du er Guds hellige.” (Johs. 6, 68 – 69)
16.
Bed om, at hver eneste kristne
hustru må lade sin skønhed være ”i
hjertet, det skjulte menneske, med en
sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds
øjne.” (1. Pet. 3,4)
17.
Bed Gud, vores far, om at rive
de åndelige fæstningsværker ned, som
gør kvinder, der ikke tror, blinde, og
som hindrer dem ”i at se lyset, der
stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.” (2.
Kor. 4,4)
18.
Bed om, at ”Guds herlighed
må komme over” KmH – teams rundt
om i verden, og at han ”må styrke deres hænders værk.” (Sal. 90, 17)
19.
Bed om, at de, der har modta-

get Kristus Jesus som Herre, må ”leve
i ham, være rodfæstede i ham og opbyggede i ham og være grundfæstede
i ham …. og være overstrømmende i
deres tak.” (Kol. 2, 7 – 8)
20.
Bed om, at kristne kvinder må
være villige til at stå sammen om ”ikke
at skamme sig over evangeliet, for det
er Guds kraft til frelse for enhver, som
tror.” (Rom. 1, 16)
21.
Bed Gud om at åbne øjnene
på ufrelste kvinder, ”så de vender om
fra mørke til lys og fra satans magt til
Gud, for at de kan få syndsforladelse.”
(ApG. 26, 18)
22.
Bed om, at kristne må forkynde at ”Således elskede Gud verden, at
han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.” (Johs. 3, 16)
23.
Bed om, at kvinder må høre
og svare på Jesu trøstende ord: ”Kom
til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer
hvile.” (Matt. 11, 28)
24.
Bed om, at kvinder, der lytter
til KmH – programmerne, besøger
et af Hannahs huse eller deltager i en
af bedegrupperne, må høre og ”med
sagtmodighed tage imod det ord, som
er indplantet i jer, og som kan frelse
jeres sjæle.” (Jak. 1, 21)
25.
Bed om, at kristne kvinder må
vidne om, at Jesus er opfyldelsen af
Guds ord til profeten Esajas: ”Se jomfruen skal blive med barn og føde en
søn, og de skal give ham navnet Im-
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manuel (som betyder Gud med os.”(Matt. 1, 23 og Es. 7, 14)
26.
Bed Gud om at give kristne
kvinder mod og dristighed til at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til
dem, de er sat i blandt. ”Hvor herligt
lyder budbringerens fodtrin hen over
bjergene! Han forkynder fred, han
bringer godt budskab og forkynder
frelse.” (Es. 52, 7)
27.
Bed om at kristne kvinder må
bliver opmuntrede gennem Guds løfter: ”Er Gud for os, hvem kan da være
imod os? Han, som ikke sparede sin
egen søn, men gav ham hen for os alle,
vil han ikke med ham skænke os alt?
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud
gør retfærdig. Hvem vil fordømme?
Kristus Jesus er død, ja endnu mere,
han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.” (Rom.
8, 31 – 34)
28.
Bed om, at Guds folk må prise ham, fordi han er tålmodig mod os
”fordi han vil, at ingen skal gå fortabt,
men at alle skal nå til omvendelse.” (2.
Pet. 3, 9)
29.
Bed om, at kristne må glæde
sig over Guds kommende opfyldelse
af formålet med Jesus Kristus: ”For
du (Kristus) blev slagtet, og du købte
med dit blod mennesker til Gud af alle
stammer og tungemål, folk og folkeslag og gjorde dem til et kongeligt folk
og til præster for vor Gud, og de skal
være konger på jorden.” (Åb. 5, 9 – 10)
30.
Bed om, at kvinder må kom-
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me til ”at lære dig, den eneste sande
Gud, og ham, du har udsendt, Jesus
Kristus, at kende”, så de kan få det evige liv. (Johs. 17, 3)
31.
Bed om, at alle må forstå, at
en dag ”skal vi alle stå frem for Guds
domstol, for der står skrevet: Så sandt
jeg lever, siger Herren: For mig skal
hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal
bekende Gud. Vi skal altså hver for
sig aflægge regnskab over for Gud.”
(Rom. 14, 10 – 12)
30.
Tak for, at vores mægtige Gud
viser os sin nåde og kærlighed hver
dag. ”Jeg vil takke dig blandt folkene,
Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene. For din godhed når helt op til
himlen, din troskab til skyerne. Løft dig
højt over himlen, Gud, lad din herlighed komme over hele jorden.” (Sal. 57,
10 – 12)

Bøn om frelse for kvinder
Hvad er evangeliet? Evangeliet er ”de
gode nyheder” fra Gud om, at ”Kristus
døde for vore synder efter Skrifterne, at
han blev begravet, at han opstod på den
tredje dag efter Skrifterne.” (1. Kor. 15,
1-4) Evangeliet er ikke blot om Jesus.
Han ER evangeliet!
Hvorfor kom Jesus for at dø? Gud skabte
Adam, vores repræsentant, uden synd.
Dog afviste han Guds autoritet og blev
ulydig. På det tidspunkt kom synd,
død, lidelse og adskillelse fra en hellig
Gud ind i verden – både åndeligt og
fysisk. Hele skabelsen blev besmittet og
menneskets syndige natur ville her efter

inficere hver eneste generation. Hvilken
håbløs situation!
I sin nåde sendte Faderen sin enbårne
søn til verden for at fødes af en jomfru og
for at iklæde sig en menneskeskikkelse
som vores. Gennem hele sit liv overholdt
Jesus til fulde de bud, som Adam var
ulydig imod. På den fastlagte tid bar
Jesus villigt Guds vrede over synden
op på korset – alle de synder, som vi
nogensinde ville begå, en gæld, som vi
ikke kan tilbagebetale. Efter tre dage
oprejste Gud triumferende ved den
hellige ånd Jesus fra de døde!
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra forrige side

Dette er de gode nyheder, at vi, hans
børn, gennem Jesu offer er blevet forsonet
med Gud, tilgivet vore synder, erklæret
retfærdige for Gud og sikret et evigt liv
i himlen. Denne frelse er fra start til slut
Guds værk alene, en gave fra Gud og ikke et
resultat af vore gode gerninger. (Ef. 2, 8-9)

Du ønskes en glædelig jul og
et velsignet nytår i Jesu navn!

Gaver

Hvordan svarer vi på sådanne gode
nyheder? Vi ”bekender med vores mund, at
Jesus er Herre og tror i vores hjerte, at Gud
har oprejst ham fra de døde.” (Rom. 10,
9-10). På grund af taknemmelighed over
så stor en frelse fortæller vi ganske enkelt
andre: ”Han elskede mig og gav sig selv for
mig, en synder.”

Gaver til kvinder med håb
kan indbetales på giro
+01< +5165989<
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

NOREA

