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bøn for kvinder i Vest- og Centralafrika

Kære ven

I Ef. 6,10-12 står der:
”I øvrigt, vær stærke i
Herren og i hans mægtige
styrke. Ifør jer Guds
fulde rustning, så I kan
holde stand mod Djævelens snigløb. Thi
for os står kampen ikke mod kød og blod,
men mod myndigheder og magter, mod
verdensherskerne i dette mørke, mod
ondskabens åndemagter i himmelrummet.”
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Imens jeg sidder her og skriver til dig,
lytter jeg til en sang, som udtrykker en
stærk længsel efter Guds nærvær i dag.
Den taler stærkt til mit hjerte, når jeg
synger og beder for vore kristne søstre i
Vest- og Centralafrika, for jeg indser, hvor
meget mere vi har brug for Guds nærhed
og magt i vore liv, når vi står i en åndelig
kamp.
Hver eneste dag sker der ting rundt
omkring os, som vi ikke kan se med det
blotte øje, men alligevel er det virkeligt i
det åndelige rige. Jeg tænker på det, som
Paulus omtaler i versene ovenfor. Vi er
midt i en åndelig kamp.
Når vi samles for at bede sammen i denne
måned, så lad os iføre os Guds fulde
rustning, så vi kan stå imod den ondes
snigløb. For kristne er livet en åndelig
kamp. Der findes en fjende i denne
verden, som arbejder på, at vi ikke skal
leve for Jesus. Der findes en fjende, som
ikke ønsker, at vi skal bede for vore søstre

rundt omkring i verden. Men Jesus kom
for at overvinde mørkets magter, og
”han, som er i jer, er større end han, som
er i verden” (1 Joh 4,4). Så, kære ven, lad
os løfte vores røst og stå fast i troen, idet
vi tror på, at vore bønner bliver hørt af
universets almægtige Gud.

Lad os bede i Guds kraft denne måned.
Han er vores tilflugt og styrke, altid at
finde om hjælp i trængsler (Sl 46,1).
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 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 for kvinder i Vest- og
Centralafrika, der kæmper for at sørge for deres familier, selv om de kun
har få ressourcer, ringe uddannelse og
næsten ingen hjælp får fra deres slægtninge eller samfund.
2.
Bed om, at Gud Helligånd
må forvandle hjerterne på de ledere,
der er involveret i konflikter og oprør i Vest- og Centralafrika, så der må
komme en ende på den lidelse og uro,
der ødelægger familier og samfund.
”Jeg formaner da først af alt til bønner
og anråbelser, forbønner og taksigelser
for alle mennesker; bed for konger og
for alle i høje stillinger, så vi kan leve et
roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og
agtværdighed.” (1. Tim. 2,1 - 2)
3.
Bed om, at kristne må hjælpe
kvinder og piger til at se, hvor dyrebare de er for Gud, og at de må erfare hvilken værdighed og respekt, der
tilbydes dem gennem det nye liv i
Kristus.
4.
Bed om, at medarbejdere og
udstyr må blive beskyttet på TWRs
sender i Vestafrika, så KmH-programmerne på bambara, engelsk og
fransk fortsat kan give håb i Jesus til
dem, der lever i fortvivlelse.
5.
Bed for KmH’s nationale leder
i Den Central Afrikanske Republik og
for andre, der viser Guds kærlighed til
kvinder på hospitaler og barselscentre, mens de uddeler mad og andre
fornødenheder. Bed om, at kvinder,
der er blevet misbrugt, må være villige
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til at blive testet for sygdomme og infektioner, så de kan modtage den rette
behandling.
6.
Bed om, at kvinder i Den Centralafrikanske Republik må få lyst til at
deltage i en af de 39 bedegrupper, der
til sammen tæller 1.300 kvinder. Der
benyttes en sango-oversættelse, og
der bedes også på 5 andre lokalsprog
(banda, kaba, ngbaka, nzakara og yakoma).
7.
Bed for de frivillige, der oversætter KmH-manuskripterne til sango-sproget i håb om, at det vil blive
muligt at optage og sende programmer på de lokale radiostationer i Den
Centralafrikanske Republik.
8.
Bed om Guds velsignelse over
de 30 bedegruppeledere i Liberia og
over de kvinder, der beder ud fra den
månedlige bedekalender, som også
sendes i luften fra to radiostationer.
Bed for dem, der besøger kirker for at
opmuntre kvinder i deres gudsforhold
og for at invitere dem til at starte bedegrupper.
9.
Bed Gud om at forvandle
hjerter, sind og følelser hos de kvindelige indsatte i fængslerne i Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Liberia, Nigeria og Mali. Bed om,
at de må få styrke til at leve for ham
i de svære omgivelser. ”Husk på dem,
der er i fangenskab, som om I var deres
medfanger, og på dem, der mishandles,
så sandt som I også selv har en krop.”
(Hebr. 13, 3)

10.
Bed for de kvinder og piger,
der igen og igen er udsat for HIV-smitte, kønsrelateret vold, og som lever i
fattigdom, fordi de har begrænset adgang til uddannelse og sundhedsydelser.
11.
Bed om, at ledere må afhjælpe
manglen på jordemødre i deres samfund. Manglen bidrager til graviditetsrelaterede komplikationer, fistler
og dødsfald.
12.
Bed om, at de, der lytter til
det engelsksprogede KmH-program i
Ghana, Liberia, Nigeria og Sierra Leone, må følge Kristus i hverdagen og
oplære deres børn i Guds Ord.
13.
Bed om, at handicappede
kvinder må finde håb, værdighed, personlig sikkerhed, accept og kærlighed
i de samfund, der anser disse kvinder
for at være forbandet af Gud.
14.
Bed om, at KmH må komme
i forbindelse med spansktalende kvinder i Vest- og Centralafrika og få mulighed for at invitere dem til at bede
sammen med os ved at bruge den
spanske oversættelse af bedekalenderen.
15.
Bed om, at det må gå op for
mødre, hvilken følelsesmæssig og fysisk smerte de påfører deres døtre ved
at fortsætte den kulturelle praksis med
kvindelig omskæring, der er så almindelig i Vest- og Centralafrika.
16.
Bed for de kristne grupper,
der underviser mødre i f.eks. landbrug og sæbefremstilling, så de kan

få en indkomst og dermed betale for
deres børns skoleuniformer og bøger.
17.
Bed om, at fædre, ægtefæller,
brødre, onkler og andre mænd må
værdsætte og beskytte kvinderne og
pigerne i deres familier og kræve, at
andre også respekterer dem som Guds
kostbare døtre.
18.
Bed for kvinder i Elfenbenskysten, der producerer KmH-programmer på fransk, som kan høres i
Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Mali, Niger og Togo. Bed også
om, at der må kunne skaffes en licens
til mellembølge, så mange flere unåede befolkningsgrupper i Cameroun,
Chad, Guinea, Mauretanien, Nigeria
og Senegal kan modtage programmer
på deres eget sprog.
19.
Bed for de 35 bedegrupper i
Elfenbenskysten. De omfatter 2.200
kvinder, som bliver opmuntret, når de
beder, lytter, undervises, vokser i troen og giver, for at hjælpe andre, så de
kan lære Gud at kende. Tak Gud for,
at de franske bedeemner nu kan høres
på Facebook eller ved at bruge en usbpind eller SD-kort, som er en hjælp for
dem, der ikke kan læse.
20.
Tak Gud for, at der findes vaccinationer, antibiotika, kosttilskud,
myggenet behandlet med insektmiddel, samt forbedrede metoder til amning og mere sikker hygiejnepraksis,
så man kan behandle sygdomme, der
ellers ville dræbe børn og kvinder.
21.
Bed om visdom og stærk tro
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til de familier, der opdrager deres
børn til at forstå, at Guds bud hjælper
dem til at leve et sundt og produktivt
liv. - Et liv til Guds ære og med en bedre fremtid. ”Lykkeligt det menneske,
der hører på mig, så han dag efter dag
våger ved mine døre og holder vagt ved
mine dørstolper.” (Ords. 8, 34)
22.
Bed om Guds beskyttelse over
kvinder og deres børn, der lider af malaria, tyfus, gul feber og meningitis, og
som har begrænset adgang til medicin.
23.
Bed om, at Helligånden må
fylde kristne, der lever i samfund, som
er nedsunket i mørke pga. indflydelsen fra andre religioner og fra kulturelle praksisser som magi, børneslaveri og rituel ofring af børn.
24.
Bed om, at KmH må blive i
stand til at genoptage oversættelsen og
uddelingen af bedekalendere i Ghana,
og til at begynde produktionen og udsendelsen af KmH-programmer på
twi-sproget.
25.
Bed for de tusinder af nigerianske kvinder, der er blevet kidnappet
og misbrugt af menneskesmuglere i
Libyen på deres rejse til andre lande
for at finde arbejde, så de kan brødføde deres familier.
26.
Bed om, at kirkeledere må
undervise mænd i at respektere og
beskytte kvinder og børn. Bed om, at
kvinder og teenagepiger må respektere dem selv og ikke tillade mænd at
forføre dem, men tværtimod kræve at
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blive behandlet med værdighed; at de
indgår ægteskab og sørger for deres
familier.
27.
Bed for de få kvinder i Den
Demokratiske Republik Congo, der
trofast beder sammen med os på trods
af den forfærdelige ødelæggelse, de
lever i – et resultat af de mange konflikter i deres samfund. Bed om fred,
så de millioner af fordrevne kan vende
tilbage til Congo og genopbygge deres
liv.
28.
Bed for kvinder i Mali, hvis
liv er meget vanskeligt pga. ekstrem
fattigdom og med meget få muligheder for at lære at læse. Tak Herren
for, at 22 radiostationer i Mali sender
KmH-programmer på bambara-sproget.
29.
Bed om, at Gud må blive ved
at røre ved dem, hvis hjerte er knust,
er fulde af angst, er ensomme og desperate. ”Herrens navn er et fæstningstårn, den retfærdige løber ind i det og er
i sikkerhed.” (Ords. 18, 10)
30.
Bed for de isolerede kvinder,
der kontrolleres af en kulturel og fanatisk religiøs overtro, som er fjendtlig over for evangeliet. Mange af dem
vil kun have mulighed for at høre om
Guds kærlighed og frelsesgave gennem radioprogrammer, der kan gå
gennem lukkede døre og nå ind i deres hjem.

Bøn for kvinder i Vest- og Centralafrika
(Benin, Burkina Faso, Cameroun,
Centralafrikanske Republik, Den
Demokratiske Republik Congo, Ghana,
Elfenbenskysten, Liberia, Mali, Niger,
Sierra Leone og Togo)

til en frustration for befolkningen,
der kæmper for at overleve. Denne
frustration har ført til mange oprør og
konflikter, der så til gengæld fordriver
befolkningen og efterlader dem
ansigt til ansigt med underernæring,
De vest- og centralafrikanske lande er utilstrækkelig adgang til rent vand,
rige på diamanter, guld, uran og andre dårlige sanitære forhold og til en fremtid
mineraler, men befolkningerne hører uden håb.
til blandt verdens fattigste. Overfloden
af ressourcer i naturen er snarere I forsøget på at få en indkomst rejser
en forbandelse end en velsignelse mange kvinder til andre lande for at få
for den lokale befolkning. Misbrug et arbejde. Nogle af disse kvinder ender
af disse ressourcer resulterer i en i prostitution eller bliver holdt som
begrænset infrastruktur, der berører gidsler, indtil deres familier har betalt
skoler, hospitaler, elektricitet og andre løsepenge for deres frigivelse. Piger, der
vigtige serviceydelser, og det bliver
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra forrige side

af de unge kvinder, der overlever deres
graviditeter, kommer til at lide af problemer
med fistler. Den hyppigste dødsårsag
blandt kvinder og børn er malaria, diarre
og infektioner i åndedrætssystemet –
sygdomme, der kunne være forebygget
eller med lethed behandlet.

går i skole i håbet om at få en bedre fremtid,
bliver nogle gange kidnappet af oprørere,
hvoraf mange er børnesoldater, der også
leder efter en vej ud af de forfærdelige
forhold, de lever under.

Gaver

I dette område af Afrika lider kvinder ofte
pga. de kulturelle praksisser som kvindelig
omskæring og børneægteskaber samt
begrænset sundhedspleje. Dette ender ofte
med unge mødres alt for tidlige død. Mange

Det åndelige mørke, der ligger over Vestog Centralafrika, griber folket med frygt.
De tyr til overtroen på amuletter, voodoo
og heksedoktoren samt kontrollerende
kulturelle
og
religiøse
praksisser.
Begrænsede uddannelsesmuligheder er
også med til at formørke livet for de unåede
befolkningsgrupper. Da mange ikke kan
læse, er det vanskeligt at nå dem med Ordet
om Jesus. Men Kvinder med Håb (KmH)
– programmerne kan nå ind i dette mørke
og denne håbløshed med livgivende råd,
kærlighed og håb gennem Jesus Kristus.

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

NOREA

