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bøn for kvinder i østafrika

Kære ven

Kong David bliver ofte
beskrevet som en mand
efter Guds hjerte. Men
hvad vil det sige at være
en kvinde efter Guds
hjerte? Hvordan kan vi fortsat give vore
hjerter til Gud, når vi beder sammen
måned efter måned?
I 2. Sam. 7,18-22 ser vi, at David bad med
stor ydmyghed:
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”Da gik kong David ind og satte sig for
Herrens ansigt og sagde: »Hvem er jeg, Gud
Herre, og hvad er mit hus, siden du har
ladet mig nå så vidt? Du syntes endda ikke,
det var nok, Gud Herre, så du har også givet
din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden.
Og dette skal være menneskets belæring,
Gud Herre! Hvad mere har David at sige
dig? Du kender jo din tjener, Gud Herre.
For dit løftes skyld og efter dit eget ønske har
du nu gjort noget så stort som at kundgøre
det for din tjener. På den måde har du vist,
at du er stor, Gud Herre. Der er ingen som
du, ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt
hvad vi har hørt med egne ører.”
David siger ikke blot: ”Hvem er jeg?”,
men han siger også: ”Gud Herre” hele fem
gange i teksten. Han proklamerer Guds
storhed – Gud som regerer. Han hylder
ham. Han siger: ”Du er stor, der er ingen
som du” (vers 22).
Vi lever i en tid med mange udfordringer.
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I denne måned skal vi bede for kvinder,
som lever under de mest vanskelige
vilkår i Østafrika. Men bønnen fører os
nær den almægtige og evige Gud. Når
vi bringer vore bønner frem for Gud,
bringer vi dem til en Gud, som ikke har
glemt kvinderne i Østafrika. Han hører
vore bønner (1 Joh 5,14; Ef 6,18; 2 Krøn
7,14).

Østafrika. Må vore hjerter justere sig ind
efter Guds hjerte, mens vi anerkender,
at han er Gud Herren, som regerer for
evigt, og at der ikke er nogen som ham.
Lad os glæde os i Herren,
Peggy Banks

Lad os bøje os ned ved Jesu fødder i
ydmyghed og søge om beskyttelse,
vejledning og fred for vore søstre i

Global leder
Kvinder med Håb

Lad os glæde os i Herren,
Peggy Banks

”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 computer. 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, der lever
i fattigdom, og som ikke kan læse eller skrive, må få mulighed for at lære
Guds ord at kende gennem radioen.
Bed om økonomisk støtte så Kvinder
med Håb – programmer (KmH) kan
blive tilgængelige på flere sprog. ”Hør,
mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger
til det rige, som han har lovet dem, der
elsker ham? (Jakob 2,5)
2.
Bed om, at forældre må give
deres døtre en uddannelse og ikke
tvinge dem til at gifte sig med mænd,
der misbruger dem. Bed også om, at
piger må kende deres juridiske rettigheder til at kunne nægte at indgå
et tvungent ægteskab, og at lederne i
samfundet må beskytte disse piger.
3.
Bed om, at kvinder, der lever
under forfærdelige forhold i det krigshærgede Østafrika, må komme til
at kende freden og håbet i Jesus. ”Og
Guds fred, som overgår al forstand, vil
bevare jeres hjerter og tanker i Kristus
Jesus.” (Fil. 4,7)
4.
Bed om politisk- og økonomisk stabilitet i Østafrika, så at de
nødvendige ressourcer, lægehjælp og
fødevareforsyninger må blive tilgængelige for kvinder og deres familier.
Bed også for de flygtninge og internt
fordrevne mennesker, der ønsker at
bosætte sig på et sikkert sted.
5.
Bed for kvinder, der føder deres børn hjemme, i slumkvarterer eller
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i det fri. De løber en stor risiko for enten at dø pga. komplikationer eller for
at lide i årevis pga. fistler eller nedsunken livmoder.
6.
Bed om, at de 27.000 flygtninge i Djibouti må få mulighed for at
høre sandheden om Guds kærlighed.
Myndighederne er blevet enige om at
integrere flygtningene i deres nationale uddannelsessystem og at give dem
eksamensbeviser, der er godkendt i
hele området.
7.
Bed om sikkerhed for
KmH-teamet, der arbejder blandt
amharisk- og oromo-talende i Etiopien. Bed for lytterne, der lever i yderste
fattigdom, i fængsler, med alvorlige
sundhedsproblemer (nedsunken livmoder eller fistler) og med følgerne af
misbrug (syreangreb, børneægteskab
eller voldtægt).
8.
Bed om, at lyd-dramaet Healing Voice (”Den helbredende Stemme”) må udruste kvinder, der kæmper
med fistler og må overbevise disse
kvinder om, at de er elsket af Gud.
Bed også for planerne om at indspille
lyd-dramaet Healing Voice på amharisk og oromo.
9.
Bed for de unge piger, der er
tvunget til at få foretaget omskærelse.
Praksissen indebærer ekstrem smerte,
blødninger, infektioner og livslange
komplikationer. Bed om, at forældre
må indse konsekvenserne af denne
skadelige kulturelle praksis og kræve,
at der bliver sat en stopper for den.

10.
Bed om Guds beskyttelse af
børn, der pga. gruppepres og dårlig
påvirkning vil foretage forkerte valg i
livet. Bed for dem, der er afhængige af
stofmisbrug, alkohol og djævletilbedelse.
11.
Bed for kvinder i Østafrika,
der lider under vold i hjemmet. Alt for
ofte tager politiet ikke anmeldelserne
alvorligt, og det tager årevis for en sag
at komme i retten.
12.
Bed for kvinder i Burundi,
der aldrig fik lov til at komme i skole, men som har et brændende ønske
om at lære noget. Tak Herren for en
4 dages workshop i 2017, hvor kvinder fik mulighed for at tale om deres
lidelser. Nogle af kvinderne gik mange
kilometer til fods for at deltage i seminariet, fordi de ikke have råd til en
busbillet. Nogle kom med deres babyer på armen.
13.
Bed om, at børn, unge som ældre, må ære og respektere deres mødre, og at voksne børn må beskytte deres mødre. Bed om, at de lokale kirker
må opmuntre og støtte disse mødre.
”Ær din far og din mor.” (2. Mos. 20, 12)
14.
Bed for evangelisk kristne familier og deres børn, der er blevet arresteret i deres hjem i Eritrea. Bed for
eritreere, der flygter fra deres hjemland for dernæst at blive kidnappet i
Chad, Somalia og andre lande, og som
kun kan blive sat fri gennem løsepenge.
15.
Bed om ledelse og visdom til

KmH-teamet i Kenya og Tanzania,
når de tilpasser og oversætter programmer til swahili. Bed om, at mange må blive berørt og ledt til et personligt forhold til Gud. ”For hvis du med
din mund bekender, at Jesus er Herre,
og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst
ham fra de døde, skal du frelses.” (Rom.
10, 9)
16.
Bed for ledere i Kenya, der arbejder for, at teenagepiger skal have en
uddannelse. Bed om, at kvinder over
hele Østafrika må lære at læse.
17.
Bed for hustruer, der er blevet
forladt af deres mænd, eller som ikke
har nogen mænd i deres omgangskreds, de kan have tillid til og stole på.
Bed om, at disse kvinder må få mulighed for at lære nogle færdigheder,
så de kan få en indkomst og dermed
sørge for deres børn. Bed også for enker og enlige mødre, der kæmper for
at overleve, fordi de er blevet udstødt.
18.
Bed for somaliske kvinder
rundt omkring i verden, der søger
sandheden om Gud. Bed om sikkerhed for kristne somaliske kvinder, der
fortæller dem om håbet i Jesus. Mere
end 6000 har tilsluttet sig Facebook-siden for somaliske kristne kvinder.
19.
Bed for Hannahs hus i Tanzania, hvor kvinder lærer at sy eller lave
mad, de kan sælge. Næsten 70 % af
Tanzanias 50 millioner store befolkning lever i fattigdom.
20.
Bed for engagerede frivillige
i Tanzania, som forsøger at besøge
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de 343 bedegrupper i landet. (Der er
mere end 2500 forbedere). Bed om, at
de må få penge til transporten. Nogle
gange rejser de i helt op til 19 timer for
at kunne besøge lyttere og forbedere.
21.
Bed for kvinder, der lider pga.
praksissen med flerkoneri. Bed om
vedtagelse af flere love, der beskytter
hele familien. ”Ham, som formår med
sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud
over alt, hvad vi beder om eller forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
i alle slægtled.” (Ef. 3, 20–21)
22.
Bed for kvinder fra Congo og
Burundi, der bor i flygtningelejre i
Tanzania. Bed for kvinder, der rækker
ud til disse flygtninge, og som udleverer radioer og andre apparater, så de
kan lytte til KmH-programmet.
23.
Bed om, at de østafrikanske ledere må kunne skaffe rent drikkevand,
som der er så desperat et stort behov
for, og ligeledes gode sundheds- og
hygiejneforhold, så man kan undgå
sygdomme, som flere millioner mennesker dør af hvert år.
24.
Bed om beskyttelse af flygtninge og kristne, der er nye i troen.
Bed om, at de må få lov til at kunne
tilbede Gud frit i Østafrika.
25.
Bed om, at ledere i Sydsudan,
verdens nyeste nation, må beskytte
deres børn mod at blive børnesoldater
og i stedet uddanne dem. Bed for børnesoldater, der, efter i årevis at have
levet under forfærdelige forhold, endelig bliver frigivet.
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26.
Bed for Sydsudans børn. Mere
end halvdelen af landets 1,8 millioner
børn, der er i den skolepligtige alder,
får ingen skolegang (ifølge tal fra FN).
¾ af befolkningen er analfabeter.
27.
Bed om, at KmHs frivillige
koordinator og oversætter for Rwanda
og hendes familie må finde et sikkert
sted at bo. De flytter tilbage til Rwanda for at arbejde blandt kvinder, som
har brug for at finde håb i Jesus.
28.
Bed for forbedere i Rwanda, der benytter bedekalenderen på
kinyarwanda-sproget. Bed om, at der
må skaffes penge til indkøb af bærbare
computere, til printning af bedekalendere, til husbesøg og til at få dannet
bede- og lyttergrupper.
29.
Bed for de frivillige oversættere af bedekalendere på luganda- og
langosproget i Uganda. ”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, 9)
30.
Bed for kvinder i Østafrika,
der har HIV/AIDS. Mange bliver forsømt af deres ægtefæller og familie, og
derfor er de ikke i stand til at få dækket de mest basale behov.
31.
Bed for bedstemødre og andre, der bærer et stort ansvar ved at
skulle tage sig af børn af forældre, der
er døde af AIDS-relaterede sygdomme. ”En ren og ægte gudsdyrkelse er,
for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig
selv uplettet af verden.” (Jak. 1, 27)

Bøn for kvinder i Østfrika
(Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopien, af disse gamle kulturelle praksisser, en
Kenya, Rwanda, Somalia, Sydsudan, respektfuld behandling af kvinder og
Tanzania og Uganda)
piger og prioriteringen af beskyttelse
af børn er med til at overvinde disse
Østafrika er et af de fattigste udfordringer.
områder i verden. Ud over ekstrem
fattigdom står mange kvinder i dette Det styrker et samfund at vedtage og
område over for udfordringer som håndhæve love mod børneægteskaber
analfabetisme, tvungne ægteskaber, og seksuelt misbrug af børn samtidig
flerkoneri og vold i hjemmet. Dertil med, at færdighedstræning og
kommer helbredsproblemer som uddannelse gøres obligatorisk. Når
teenagegraviditet, kvindelig omskæring, misbrugerne straffes, vil folk begynde at
nedsunken
livmoder,
fistler, ændre holdning og handlemåde. Når de
underernæring,
mødredødelighed voksne modigt taler deres børns sag, vil
og HIV/AIDS. Studier har vist, at
oplysning omkring farerne ved nogle
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra forrige side

kroppe og følelsesliv er ikke parate til
at blive mødre og hustruer. De forlader
skolen, og fattigdom og misbrug fortsætter.
Oprettelsen af sikre bosteder, uddannelse
og oplæring i færdigheder for ugifte mødre
gør det muligt at forhindre yderligere
misbrug.

Gaver

Børn har brug for forældre, lærere, religiøse
ledere og samfundsledere, der vil undervise
dem om sundhed og livets udfordringer,
vise dem fordelene ved at respektere andre,
samfundet blive bedre.
give dem mod på at sætte sig mål for livet
Når piger bliver gravide, er de ofte tvunget og beskytte dem ved at opmuntre dem til at
til at gifte sig med barnets far, som overvinde udfordringerne og på den måde
sædvanligvis er meget ældre. Pigernes få et bedre liv.

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

NOREA

