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I Salme 121 vers 1-2 står 
der:

”Jeg løfter mine øjne mod 
bjergene, hvorfra kommer 

min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, 
himlens og jordens skaber”.

Det skønne ved at læse i Salmernes Bog 
er, at vi der kan finde så mange måder, 
hvorpå de passer ind i vores daglige liv.

Hvor kommer din hjælp fra?

På sin rejse gennem bjergene spørger 
salmisten: Hvorfra kommer min hjælp? 
Han finder svaret gennem troen på 
Herren, som skabte himlen og jorden – 
deriblandt også de imponerende bjerge – 
og som derfor er i stand til at give al den 
hjælp, som salmisten nogensinde vil få 
brug for.

I denne måned, hvor vi beder for vore 
søstre i Centralasien, Mellemøsten og 
Nordafrika, så lad os bede om, at Gud 
selv vil vise sig for dem, når de er i størst 
nød. Gud hører vore bønner (Sl 37,17), og 
han vil beskytte dem og være med dem i 
trængslen, som han har lovet alle dem, der 
holder sig til ham (Sl. 91,14+15).

Jeg har mødt nogle af vore søstre, som 
trofast tjener Gud i denne region, som vi 
kalder CAMENA (Central Asia, Middle 
East, North Africa). De er trofaste, 
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hårdtarbejdende og dedikerede kvinder, 
som elsker Jesus. Bed om, at de må 
mærke Guds nærvær hver eneste dag, 
mens de arbejder på at bringe håbet i 
Jesus til denne del af verden.

Tak for dit engagement og din troskab 
i forbøn for andre, sammen med 

tusindvis af andre forbedere over hele 
verden. Må du erfare Guds fred, nåde og 
kærlighed, mens du beder, hvad enten 
du beder alene eller sammen med 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 Guds styrke og 
kraft må omslutte de kristne kvinder, 
der bliver forfulgt for deres tro på Je-
sus Kristus. ”Selv om jeg går i mørkets 
dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min trøst.” 
(Sl. 23, 4)
2. Bed om beskyttelse, godt hel-
bred og Guds velsignelse over dem, 
der producerer ”Kvinder med Håb” 
(KmH)–programmerne på arabisk, 
farsi, russisk, kabylsk, kasakhisk, kir-
gisisk, kurdisk-sorani, tadsjikisk, tyr-
kisk, turkmensk og usbekisk. 
3. Bed om, at kvinder, der mang-
ler forståelse for Guds kærlighed og 
tilgivelse, må høre om Guds frelse 
gennem Jesus. Kommunismens ate-
istiske undervisning har gjort mange 
blinde for Guds sandhed. Folkereli-
gioner og myter om kristendommen 
er med til at vikle mange ind i Satans 
løgne. ”Men hver gang én vender om til 
Herren, tages sløret bort. Herren er Ån-
den, og hvor Herrens ånd er, dér er der 
frihed. Og alle vi, som med utilsløret 
ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, 
forvandles efter det billede, vi skuer, fra 
herlighed til herlighed, sådan som det 
sker ved den Herre, som Ånden er.” (2. 
Kor. 3, 16 – 18)
4. Bed om, at kvinder i CAME-
NA-området må erfare fred og frihed, 
ikke kun i deres land, samfund og 
hjem, men også i deres hjerter gen-
nem deres liv med Jesus. ”Hvis I bliver 
i mit ord, er I sandelig mine disciple, 

og I skal lære sandheden at kende, og 
sandheden skal frigøre jer… hvis altså 
Sønnen får gjort jer frie, skal I være vir-
kelig frie.” (Johs. 8, 31. 32. 36)
5. Bed om, at kvinder må høre, at 
Gud elsker dem, og at de er dyrebare 
for Ham, selv om de er blevet ydmyget 
af deres fædre, brødre, ægtemænd el-
ler sønner. ”Hendes sønner rejser sig og 
priser hende, hendes mand berømmer 
hende: ”Der er mange dygtige kvinder 
til, men du overgår dem alle!” Yndig-
hed er bedrag, og skønhed er tomhed, 
men en kvinde, der frygter Herren, skal 
berømmes.” (Ords.31, 28 – 31)
6. Bed for kristne mødre i Cen-
tralasien (Kasakhstan, Kirgisistan, 
Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbeki-
stan), der har brug for visdom til at 
handle ret i forbindelse med de tradi-
tionelle praksisser ved bryllup og be-
gravelse i familien.
7. Bed for kvinder, der lever i af-
sidesliggende landsbyer under meget 
svære forhold. Mange af dem har kun 
et lille håb for fremtiden. Bed om, at 
de må lytte til radioprogrammerne og 
finde fred og håb i Jesus. 
8. Bed for de troende, der ople-
ver alvorlig forfølgelse i nogle af CA-
MENA–landene, og som ikke har lov 
til at samles til gudstjeneste. Det er 
nærmest umuligt at organisere et me-
nighedsarbejde blandt disse kvinder. 
9. Bed for kristne, der rejser til 
andre lande blot for at møde andre 
troende, studere Guds Ord, være i 
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16. Bed for dem, der har adgang 
til Laki Raja (KmH) – facebooksiden 
på arabisk. De stiller spørgsmål om 
tro og meningen med livet. Antallet af 
følgere har rundet de 132.000, og der 
er stor mulighed for at nå ud til både 
kvinder og mænd, der deler liv gen-
nem de sociale medier. 
17. Bed om, at mødre må få flere 
muligheder for at studere Guds Ord, 
så de kan opdrage børnene til at blive 
stærke i troen. ”Lær jeres sønner dem 
(Guds Ord), 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)
18. Bed for kvinder, der lever i et 
kulturelt, følelsesmæssigt og ånde-
ligt mørke, og som har et kæmpe be-
hov for at møde ubetinget kærlighed. 
Mange ved slet ikke, hvad kærlighed 
er, eller er aldrig blevet fortalt, hvor 
dyrebare de er. 
19. Bed for kvinder i KmH, der 
sørger for mad, medicin, boliger, ven-
skab og giver håb i Jesus til de ensom-
me, bange, syge, handicappede, enker, 
flygtninge eller mødre. ”Under stor 
prøvelse og trængsel er deres overstrøm-
mende glæde og dybe fattigdom strøm-
met over i den rigeste gavmildhed. For 
de gav efter evne, ja, over evne, det kan 
jeg bevidne.” (2. Kor. 8, 2 – 3)
20. Bed om, at kirkeledere må 
give bibelundervisning i emner, der 
berører familien såsom: Fysiske over-
greb, børneopdragelse, økonomi og 

stand til at lovsynge Gud sammen 
med andre, blive døbt eller få et kri-
stent bryllup. 
10. Bed for fraskilte mødre, der 
har mistet kontakten med deres børn. 
11. Bed for de arabiske kvinder, 
der har mistet deres ægtefælle eller 
børn som et resultat af krig. Bed om, 
at de må finde styrke og håb gennem 
et møde med Herren Jesus. 
12. Bed om, at Herren må være 
med de irakiske kristne kvinder og 
deres familier, som har været nødsa-
get til at flygte fra deres land pga. for-
følgelse fra ekstremister. Bed om, at 
kristne må hjælpe dem til at til finde 
sig til rette i deres nye omgivelser. 
13. Bed for de 25.000 kristne, der 
er vendt tilbage til Hamdaniya–di-
striktet i Irak, et område hvor terrori-
ster har brændt hjem og kirker ned og 
tvunget 55.000 på flugt. Bed for kvin-
der, der kæmper med at genopbygge 
deres hjem og familier. 
14. Bed for de mange nye troende 
i Iran, som bliver arresteret, når myn-
dighederne konfiskerer deres bøger, 
cd’er, bærbare computere og satellit-
modtagere. Nogle bliver også truet af 
naboer og familiemedlemmer.
15. Bed om, at sandheden om 
Guds kærlighed og hans frelse må nå 
kvinder i CAMENA-området, som 
bor langt fra deres hjem. Mange er 
blev skuffet over deres forfædres tro 
og er åbne over for andre svar, der kan 
ændre deres liv. 
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hvordan man behandler andre med 
respekt. 
21. Bed for kristne i Algeriet, der 
ikke længere har nogen steder at mø-
des, fordi deres kirker er blevet lukket. 
Nogle af dem er blevet retsforfulgt, 
chikaneret eller har fået bøder. 
22. Bed om, at verdens ledere må 
holde de respektive regeringer ansvar-
lige for, at religionsfrihed bliver hånd-
hævet i overensstemmelse med inter-
national lov. 
23. Bed for kristne hustruer i Al-
geriet, der ønsker at være et vidne 
om Guds magt og kærlighed ved den 
måde, de er på over for deres ikke-tro-
ende ægtefæller. 
24. Bed for kvinder og piger i Tyr-
kiet, hvor mænd, som har slået, voldta-
get eller dræbt kvinder sjældent bliver 
arresteret. Mange kvinder anmelder 
ikke misbrug til politiet af frygt for at 
misbrugene skal tage til eller af frygt 
for at bringe skam over familien. 
25. Bed for de unge kvinder i 
Centralasien, som er blevet udsat for 
den forfærdelige praksis med brude-
kidnapninger. Traditionen tillader en 
mand at kidnappe den pige, han vil 
giftes med. Brudekidnapninger er of-
ficielt ulovlige, men det sker stadig i 
Kirgisistan.  
26. Bed for kvinder og børn i de 
krigshærgede lande som Syrien og Ye-
men, der ikke får tilstrækkelig mad, 
sundhedspleje eller uddannelse.
27. Bed Gud om at overøse arabi-

ske kvinder med sin Ånd, så de må se 
Jesus i drømme og syner og må blive 
frelst og være hans vidner. 
28. Bed om, at kvinder må lytte til 
de KmH–programmer, hvor der bliver 
givet gode råd om sundhed og ernæ-
ring, så de bedre kan tage sig af deres 
familier. Mange kvinder i CAMENA–
området har aldrig gået i skole. 
29. Bed for kvinder, der har lidt 
utrolig meget pga. afhængighed af al-
kohol og narkotika blandt deres nær-
meste. Det har forårsaget store økono-
miske problemer. 
30. Bed for unge kvinder, der for-
lader deres hjem i håb om at finde et 
bedre job i andre lande. Mange af dem 
bliver fanget af organiserede kriminel-
le og solgt som sexslaver. 
31. Bed for kvinder, der har mod-
taget frelsens gave og nyt håb for frem-
tiden efter at have lyttet til KmH–pro-
grammer på deres modersmål. ”Du 
lærer mig livets vej, du mætter mig med 
glæde for dit ansigt, du har altid herlige 
ting i din højre hånd.” (Sal. 16, 11)
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Bøn for kvinder i Centralasien, 
Mellemøsten og Nordafrika

Når TWR omtaler landene i området: 
Centralasien, Mellemøsten og 
Nordafrika, bruges forkortelsen 
CAMENA. I denne del af verden kan 
det være ulovligt at blive kristen. Det 
kan indebære, at man bliver arresteret, 
afhørt eller fængslet. Mange er blevet 
afskediget fra deres arbejde, blevet 
nægtet uddannelse eller blevet forbudt 
at bruge den lokale vandforsyning og 
andre ydelser i samfundet. At skifte 
religion kan også resultere i afvisninger, 
trusler, angreb eller endog drab begået 
af familiemedlemmer. Derfor forsøger 
mange kristne at holde deres tro 
hemmelig, selv over for en ægtefælle 
eller en forælder. 

Kristne i CAMENA – området ved 
ikke, hvem de kan stole på. De er ofte 
isolerede og uden nogen form for 
menighedsfællesskab, hvor man kan 
opmuntre hinanden, blive undervist 
eller styrket i troen. Imidlertid 
værdsætter disse troende det håb, de 
har fundet i Jesus og ønsker desperat at 
kunne få lov til at vokse i erkendelsen 
af Gud. Radioudsendelser hjælper dem 
til at fordybe sig i Guds Ord, så de kan 
blive styrket i de situationer, de står i. 

Mange kvinder i CAMENA – området 
er opdraget til at se på sig selv som 
mindreværdige. Ingen interesserer sig 

Fortsættes på næste side...
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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”

for deres ideer, meninger eller følelser. 
Man forventer, at de arbejder hårdt for 
at servicere de andre i familien.  Kvinder 

...Fortsat fra forrige side

bliver også ydmyget og misbrugt på deres 
arbejde, i skolen og i deres lokalsamfund. 
Kun få kvinder tør anmelde overgrebene 
til politiet. Ofte er det kvinden, og ikke 
manden, som får skylden i forbindelse med 
voldtægt.

Gennem ”Kvinder med Håb” – 
udsendelserne kan disse isolerede og 
misbrugte kvinder lytte til omsorgsfulde 
stemmer, gode råd og møde accept midt i 
deres eget hjem. De begynder at forstå, at 
Gud har magten til at løfte dem op over 
deres forfærdelige omstændigheder og til 
at genoprette deres værdighed gennem Jesu 
nåde og kærlighed. 


