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For nogle tusinder år siden 
skrev profeten Jeremias 
i Det gamle Testamente: 
”Velsignet den mand, 
som stoler på Herren 

og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver 
som et træ, der er plantet ved bækken; det 
sender sine rødder mod vandløbet, det 
frygter ikke, når sommerheden kommer, 
dets blade er grønne. Det bekymrer sig 
ikke i tørkeår og holder ikke op med at 
bære frugt” (Jer 17,7—8). Disse ord taler 
stadig til kristne mænd og kvinder i dag.

I år har jeg til hensigt at reflektere over 
disse vers fra Jeremias og at bede om 
at blive forvandlet af dem. Jeg vil gerne 
opmuntre dig til at følges med mig, 
mens vi forsøger at forstå disse vers som 
troende. Det er vigtigt at bede Gud om 
at give os indsigt i Hans Ord (Sl 119,18: 
”Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage 
underne i din lov”). Jeremias fortæller os, 
at Guds velsignelse følger den, som stoler 
på Herren på trods af omstændighederne. 
Vi kan definere en velsignelse som noget, 
Gud giver os, der gør os i stand til at finde 
fuld tilfredsstillelse i ham.

På min vandring i troen, har jeg indset, at 
min tillid til Gud skyldes troen på, at han 
er den, han siger han er – hellig, retfærdig 
og over al forstand. Når vi accepterer og 
stoler på, at Gud er troværdig og pålidelig, 
vil vi leve, som vi tror – med overbevisning 
og tillid. Det er tro. Det er handling.
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Så kan vi gå fremtiden i møde ”med et 
smil”, lige som kvinden i Ordsprogenes 
Bog 31,25 (”Hun ler morgendagen i 
møde”). Det kan vi gøre, fordi vi først og 
fremmest stoler på ham, ikke på os selv 
eller andre. Jeg er forundret og ydmyg 
over, hvor mange ”Kvinder med Håb”-
lyttere der udtrykker glæde og viser 
tilfredshed på trods af lidelser, mens de 
fortæller deres historie om håb.

Når vi ganske enkelt stoler på Jesus, bliver 
vi som Jeremias’ træ, hvis rødder rækker 
ud og modtager næring fra Herren. 
Under vanskelige tider i vores liv, vælger 

vi at udskifte frygt og bekymringer med 
Guds fred. Under sådanne prøvelser, vil 
vi komme til at leve et liv med åndens 
frugter. Frugten af kærlighed, glæde, 
fred, tålmodighed, venlighed, godhed, 
trofasthed, mildhed og selvbeherskelse 
(Gal 5,22-23).

Bed Herren om at vokse i sandheden fra 
evangeliet og bære frugt til velsignelse 
for andre.

Lad os glæde os i Herren
Peggy Banks

Global leder
Kvinder med Håb

”Fokus på Kvinder med håb” - 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 der 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.norea.dk)

Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din comput-
er. På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet ”Fokus på kvinder med håb” den 
fjerde torsdag i måneden kl. 19.05.
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1. Bed om, at kvinder i Sydasien 
må forstå, at Jesus Kristus elsker dem 
og tilbyder dem håb og lægedom. 
Tak Herren for dem, der er kommet 
til tro på Kristus gennem TWR’s PA-
NI-arbejde (Pakistan, Afghanistan og 
Nordindien) Bed om, at de må blive 
styrket i troen. 
2. Bed om styrke og visdom 
for de ”Kvinder med Håb” (KmH)–
teams, der arbejder med de mange 
forskellige sprog i Indien: Deena, Di-
pali, Sneha, og Malabika (assamese). 
Indrani, Maitri, Ruma, Malaya, Sand-
hya, Krishna, Balaka, Purnya, Stella, 
Mita, Ratna, Minakshi, Mitali, Rumi, 
Rima og Sumita (bengali). Evangelina, 
Rekha, Snehlata, Ila, og Neha (gujara-
ti). Meena, Mona, Reena, Christine 
og Kanta (hindi). Abhilasha, Ashwini, 
Rekha og Rosy (indisk-engelsk). Rosy, 
Mabel, Elisabeth og Sunita (kannada). 
Sisy, Susy og Shirly (malayalam). Pa-
risuta, Jemima, Kalyani, Bijaya, San-
juprabha, Nibedita og Jena (oriya). 
Angelina, Surinder, Vinita, Smrita, 
Ruth og Gurwinder (punjabi). Than-
gam, Jessica, Esther, Jessie, Rani, 
Dorothy, Juliet, Vasantha, Priscilla, 
Kaarunya og Sheela (tamilsk) og Lily, 
Suma, Prasana og P. Sujatha (telugu). 
De står over for mange udfordringer. 
3. Bed for kvinder, der ikke 
kan læse og derfor må lære gennem 
mundtlig kommunikation. Program-
mer, man kan lytte til, er et værdifuldt 
redskab for disse kvinder og deres 

familier. KmH underviser i vigtige 
sundhedsemner, praktisk rådgivning 
om relationer og åndelige spørgsmål 
gennem radio, internet og andre me-
dier. 
4. Bed for kvindegrupper der 
mødes i Indien, Nepal og Pakistan for 
at lytte til KmH–programmerne, dis-
kutere emnerne, opmuntre hinanden 
og bede sammen.
5. Bed om beskyttelse og værdig-
hed for kvinder og små piger i Indi-
en og Nepal, hvor abort, barnemord, 
voldtægt, dødsfald pga strid om med-
gift og menneskehandel er alminde-
ligt. ”Skaf de svage og faderløse deres 
ret, frikend de hjælpeløse og arme, ud-
fri de svage og fattige, red dem fra de 
ugudeliges magt.” (Sl. 82, 3-4) 
6. Bed om, at kvinder i Indien 
må modsætte sig det kulturelle pres 
fra familien om at føde sønner. Det er 
en forpligtelse, der ofte får dem til at 
abortere deres pige-fostre eller at dræ-
be dem lige efter fødslen. 
7. Bed om sikkerhed for 
KmH-staben og de frivillige i Sydasi-
en. Bed også for deres familier.
8. Bed om, at nybagte mødre må 
forstå, at den første brystmælk inde-
holder beskyttende antistoffer og vig-
tige næringsstoffer, der opbygger det 
første immunforsvar hos nyfødte på 
en naturlig måde og dermed reduce-
rer risikoen for dødsfald. 
9. Bed om de nødvendige øko-
nomiske midler, så produktionen af 
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svømmelser. Bed om flere ressourcer 
til TWR-Nepal kontoret og for med-
arbejdernes sikkerhed, når de rejser til 
fjerne egne med gaver: Mad, sengetøj, 
sæbe, radioer og andre fornødenhe-
der. 
15. Bed for Nepals familier, der er 
fanget i fattigdom og kun har et me-
get lille håb om en bedre fremtid. Bed 
om, at mange må høre om Kristi kær-
lighed til dem, og den værdighed han 
tilbyder dem som Guds børn.  
16. Bed om, at KmH–medarbej-
derne må være i stand til fortsat at or-
ganisere mulighed for uddannelse og 
færdighedstræning for mange kvin-
der. 
17. Bed om, at mødre i Sydasien 
må erkende, at deres døtre er værdi-
fulde og fortjener at blive beskyttet, 
behandlet med værdighed og elsket. 
Bed også om, at svigermødre må 
værdsætte deres svigerdøtre og også 
lære deres sønner og børnebørn at 
gøre det.
18. Bed for unge gifte kvinder 
i Sydasien, der står over for at blive 
brændt levende, slået til døde, eller 
drevet til at begå selvmord på grund 
af den forfærdelige mishandling de 
udsættes for af deres ægtemænd og 
svigerfamilie. Bed om, at denne kul-
turelle accept af volden (selv blandt 
kvinder) ikke må tolereres. 
19. Bed om, at sydasiatiske kvin-
der og piger fra andre religioner må 
høre sandheden om Guds ord og er-

KmH–programmer på 15 sydasiatiske 
sprog kan fortsætte og om muligt ud-
vides til andre sprog i fremtiden. 
10. Bed om at autoriteter vil be-
skytte kristne i deres hjem, kirker, 
skoler og børnehjem i Sydasien. Bed 
for kristne, der er blevet voldtaget, slå-
et eller brændt og for familierne til de 
dræbte.
11. Bed for det nepalesiske KmH–
team: Sarita, Tulsa, Krishna, Boby, 
Kalpana, Shanti, Prapti, Uma, Kan-
chhi, Rekha, Anugrah and Bina. Bed 
om, at lytterne må lære mere om Gud 
og modtage sunde oplysninger om er-
næring og relationer, der kan forbedre 
deres livskvalitet.
12. Bed for nepalesiske kvinder, 
der er blevet forladt af deres mænd, 
fordi de ikke har født en søn. Bed om, 
at kvinderne må erfare, at Gud aldrig 
vil forlade dem, og at han altid vil el-
ske dem og tage sig af dem. 
13. Bed for de nepalesiske piger 
helt ned til 5 års alderen, der af fa-
miliemedlemmer bliver solgt til et 
liv i slaveri som hustjenere i Indien 
og Kina. Mange af dem tvinges til at 
arbejde mange timer dag og nat, får 
kun lidt mad og tvinges til at sove på 
gulvet. Bed også for piger, der sælges 
til bordeller, bliver voldtaget, torture-
ret og tvunget til at servicere mange 
mænd hver dag. 
14. Bed for de mennesker i Ne-
pal, der har mistet deres huse, kvæg 
og afgrøder under jordskælv og over-
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fare den fred, han tilbyder dem. Bed 
for dem, der er bundet af dæmoniske 
kræfter og hekseri, og som har brug 
for frihed gennem Jesus Kristus. 
20. Bed om, at KmH–program-
merne på pashto, punjabi og urdu 
må blive hørt af mange i Afghanistan 
og Pakistan og må være tilgængelige 
på internettet for dem, der er spredt 
rundt omkring i verden. Bed om flere 
kvindelige telefonrådgivere, der for-
står det islamiske verdenssyn, så de 
kan være i stand til at svare på lytter-
nes spørgsmål, når de ringer ind. 
21. Bed om, at kvinder, der kæm-
per med depression, må erfare, at 
Herren er nær ved dem, hvis hjerte er 
knust, og at han frelser dem, hvis ånd 
er sønderbrudt. (Sl. 34, 19)
22. Bed for de mange familier, 
der er gået i stykker på grund af nar-
kotikahandlen i Afghanistan. Mange 
afghanske kvinder tager stoffer for at 
flygte fra den barske virkelighed, der 
består af umådelig lidelse og tab. Nog-
le sælger deres børn for at få penge til 
at dække deres afhængighed. 
23. Bed om jobmuligheder for de 
afghanske enker. Gennemsnitsalderen 
for de afghanske enker er 35 år, og 94 
% af dem er analfabeter. De fleste af 
enkerne har adskillige børn, de skal 
forsørge. ”Jeg er hjælpeløs og fattig, 
Herren vil tage sig af mig. Du er min 
hjælper og befrier, tøv ikke, min Gud!” 
(Sl. 40, 18)  
24. Bed om, at mennesker i Af-

ghanistan og Pakistan må få frihed 
til at vælge deres religion, udtrykke 
personlige overbevisninger, uddele 
litteratur og lytte til kristne radiopro-
grammer. Der er rigelig med radioer, 
og programmerne om Guds grænse-
løse kærlighed og nåde kan nå ind i 
hjemmene til de kvinder, der lever i 
ensomhed og frygt. Bed om, at disse 
kvinder må lære sandheden at ken-
de, og at sandheden må sætte dem fri. 
(Johs. 8, 32-33)
25. Bed om, at embedsmænd og 
kristne må række ud til de fattige og 
marginaliserede kvinder, så de kan 
blive i stand til at sørge for deres børns 
behov, uddannelse og frihed til at 
opnå glæde og værdighed. 
26. Bed om, at lytterne må blive i 
stand til at forstå begreber som kær-
lighed, tilgivelse og anger. (Ef. 2, 8-9)
27. Bed Helligånden om at virke 
i lederne i Sydasien på en underfuld 
måde, så Jesus må blive kendt. Lige 
som ånden gjorde med Saul. Bed om, 
at Guds Ånd må åbne blindes øjne, 
gøre hjerter bløde, overbevise om 
synd og skabe nyt liv. (ApG. 9, 3-6)
28. Bed om, at piger og kvinder i 
Sydasien må få lov til at gå i skole, så 
de bedre kan tage sig af deres familier. 
Der er kun få professionelt uddanne-
de lærere i landdistrikterne og meget 
få kvindelige lærere til undervisning 
af piger. 
29. Bed om, at ledere, der skal 
oplyse politiske beslutningstagere, ar-
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Bøn for kvinder i Sydasien
Hvis Jesus skulle vende tilbage til jorden 
for en dag, ville han nok vælge at gå 
rundt blandt de fattige i Sydasien. Her 
kunne han berøre enkers, forældreløses 
og mødres liv, som han gjorde det i det 
gamle Palæstina. Teammedlemmerne i 
”Kvinder med Håb” (KmH) er her Jesu 
hænder og fødder. De uddeler mad 
og andre nødvendigheder i områder 
hærget af oversvømmelse i Nepal og i 
de fattige landsbyer i Indien. De mødes 
hemmeligt med lyttere i Pakistan og 
giver ord fulde af håb videre til kvinder i 
Afghanistan. 

Sydasien er et farligt sted at 

være for kvinder og piger. Vold i 
hjemmet, grusomheder mod enker, 
børneægteskaber, dødsfald på grund 
af strid om medgift, menneskehandel, 
voldtægter og kønsbestemt udvælgelse 
ved aborter er kulturelle skikke, der 
ødelægger livet for mange i Afghanistan, 
Indien, Nepal og Pakistan. Uddannelse 
af piger bliver ikke prioriteret, og piger, 
der går i skole, er ofte udsat for angreb 
og latterliggørelse. 

Lovlige aldersgrænser for ægteskab 
bliver ofte ignoreret. I mange tilfælde 
tvinges unge piger til at gifte sig med 

Fortsættes på næste side...

bejdsgivere og samfund om kvinders 
og pigefostres værdi, må være velin-
formerede, så den skadelige kulturelle 
praksis kan ændres. 
30. Bed om flere kvalificerede 
kvindelige jordemødre, fødselslæger 
og gynækologer, så sundhedssyste-
met bedre kan tage sig af kvinder og 
dermed redde både gravide mødre og 
deres babyers liv i Sydasien. 

31. Bed om visdom og mere ud-
dannelse til frivillige og medarbejdere 
fra KmH, der rådgiver og underviser 
KmH–lyttere og forbedere. Mange af 
dem er ekstremt fattige, lever under 
forfærdelige forhold og har kun for-
stået lidt af Jesu Kristi kærlighed til 
dem. 
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Gaver til kvinder med håb 
kan indbetales på giro
 +01<         +5165989< 
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

meget ældre mænd. Børnebrude bliver 
ofte mødre meget tidligt, og enker bliver 
vanæret, hvis de gifter sig igen. I Indien, 
hvor der næsten er 40 millioner enker, 
må mange tigge eller prostituere sig for at 
kunne forsørge sig selv.

Nogle ledere og udenlandske organisationer 
i Sydasien prøver at forbedre livet for 
disse kvinder, men det er en meget svær 
opgave at forandre kulturelle skikke. Ud 
over kampen for at overleve i Sydasien 
kæmper man også med for få klinikker 
og sundhedspersonale i landdistrikterne, 
forurening og overbefolkning i de store 
byer, krig og stofmisbrug. 

Religionsfrihed er ikke en realitet for mange 
kristne i Sydasien, selv om det er vedtaget 
ved lov. Folk, der bliver anklaget for at have 

prøvet at omvende andre, risikerer bøder 
og fængsel og sønderlemmende vold fra 
naboer og familiemedlemmer. 

KmH bringer håb i Jesus til kvinder i 
Sydasien gennem bøn og medier, der 
fokuserer på deres fysiske, følelsesmæssige 
og åndelige behov. 

...Fortsat fra forrige side
Indien


