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Kære ven

Jeg er netop kommet
hjem fra Polen, hvor jeg
mødte
KmH-venner,
som trofast arbejder på
at bringe budskabet om
håbet i Jesus til kvinderne i deres land
gennem bedekalenderen og bedegrupper.
Det var en stor glæde for mig at sidde
sammen med dem og mærke deres nød
for andre, som også har brug for håb i
hverdagens problemer.
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Norea Danmark og Norea Mediemisjon,
Norge driver i samarbejde med Trans World
Radio ”Kvinder med Håb” – programmerne
i Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan,
Etiopien og Albanien.
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Da vi var samlet med vore venner i Polen,
blev vi mindet om, at Gud taler gennem
sit ord. En af de stærkeste måder, hvorpå
vi hører Gud tale til os, er ved at afsætte tid
til bibellæsning og bøn.
”Min fod har fulgt i hans spor, jeg har holdt
mig til hans vej uden at bøje af, uden at
bryde de bud, han gav, de ord, han talte,
har jeg gemt i mit bryst.” Job 23,11-12
Ligesom Job ønsker jeg at gemme Guds
Ord i mit bryst og sætte Guds vilje og
vejledning højere end mine daglige behov.
Jeg søger hans ord til mig gennem Bibelen
og gennem bøn og søger hans vilje, som
skal lede mig skridt for skridt.
I denne måned vil vi bede sammen med
tusinder af andre forbedere i verden om,
at Guds Ord vil tale til kvinder i Centralog Østeuropa. Der er mange som søger
efter et håb, og det håb findes kun i vor
Herre Jesus Kristus.

Det er en stor ære at tjene Gud gennem
det fortsatte arbejde for at bringe håbet i
Jesus videre til kvinder over hele verden
og på tværs af generationer.
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 om, at kvinder i Centralog Østeuropa må få nyt liv i Kristus og
erfare alle de mange velsignelser, som
Gud giver sine døtre. ”Altså: Er nogen
i Kristus, er han en ny skabning. Det
gamle er forbi, se, noget nyt er blevet
til!” (2. Kor. 5, 17)
2.
Bed om, at kristne må være
modige til at skabe opmærksomhed
omkring og tale imod forfærdelige ting som børneægteskaber, vold i
hjemmet og menneskesmugling.
3.
Bed for de KmH (Kvinder
med Håb) medarbejdere, der underviser kvinder i moralske anliggender
ud fra Bibelen, og som så igen underviser deres børn i, hvad det vil sige at
eje en sand glæde, selv under svære
omstændigheder. ”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der
bygger på menneskers overlevering,
på verdens magter og ikke på Kristus.”
(Kol. 2, 8)
4.
Bed om at den overvældende
følelse af håbløshed, der hviler over
romaerne, muslimerne og ateisterne
i Central- og Østeuropa, må blive erstattet af håbet i Kristus.
5.
Bed for produceren af det albanske bedekalender-program og
de tusindvis af lyttere, der bliver opmuntret af denne radio-bede-gruppe.
Den er den eneste form for menighed,
mange isolerede kristne har.
6.
Bed om visdom og kreativitet
til lederne af de 50 kvinde-bedegrupper i Albanien. De mange arbejdsløse
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har enorme behov, og materialer til
færdighedstræning og bibelsk litteratur er knap.
7.
Bed for dem, der arbejder
med rådgivning af enker, og også forsøger at give dem en helt ny forståelse
af sandhederne i Guds Ord. ”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)
8.
Bed for de 10 millioner romaer, der lever i Europa; de fleste af dem i
fattigdom. Ifølge FN er 2/3 af de unge
arbejdsløse eller gået ud af skolen.
Næsten halvdelen af roma-pigerne i
alderen 15 – 19 år er blevet gift eller
lever i et forhold.
9.
Bed for KmH-programmer på
makedonsk-rumænsk (Albanien) og
balkan-rumænsk (Bulgarien), der forsøger at hjælpe romaer, som er analfabeter. Fattigdom og børneægteskaber
udelukker piger fra at få en uddannelse.
10.
Bed om, at god kommunikation og forpligtelse til ægteskab må
være fremherskende i Albanien, Bulgarien, Hviderusland, Rusland og andre europæiske lande.
11.
Bed om, at kristne må tage sig
af fortabte og andre søgende mennesker, der kommer til menigheden,
uanset deres sociale baggrund.
12.
Bed om, at der må være kristne kvinder i Bulgarien, som vil stå
frem og være ledere i KmH-arbejdet.

Bed også om ressourcer til at påbegynde KmH-arbejde i Litauen og Serbien.
13.
Bed om, at de kroatiske
KmH-medarbejdere må få visdom og
styrke til at fordele deres tid mellem
familie, menighed og fuldtidsarbejde
på den rigtige måde.
14.
Bed om, at Helligånden må
virke i de mennesker, der besøger den
kroatiske KmH-facebookside, KmH
hjemmeside eller lytter til KmH-programmet. De besøgende kommer fra
Kroatien, Australien, Østrig, Bosnien, Canada, Tyskland, Makedonien,
Montenegro, Sverige, Schweiz, England og USA.
15.
Bed for kvinder, der er i forbøn for deres ægtefæller, sønner og
brødre, som er involveret i gambling.
Bed om, at Helligånden må arbejde i
disse mænds hjerter og sind.
16.
Bed for dem, der støtter KmHs
arbejde økonomisk, så kvinder i Central- og Østeuropa kan få mulighed
for at høre om Gud. ”Den hjælp, som
ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler; den er
også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud.” (2. Kor. 9, 12)
17.
Bed for de kvinder, der bliver
misbrugt af deres kultur, familie, og
religion. Bed Gud om at hjælpe dem
til at forstå, hvor meget han værdsætter dem, og hvordan Helligånden kan
hjælpe dem.
18.
Bed om, at kirkeledere må

være opmærksomme på den farlige
udbredelse af handel med sexslaver,
så de kan advare familierne og bringe
heling til ofrene.
19.
Bed for familier, der er blevet
adskilt pga. skilsmisse, og for enlige
mødre, der kæmper for at støtte og
opdrage deres børn.
20.
Bed for KmH-programmet
”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte),
der er et hørespil/drama på lyd for
seksuelt udnyttede kvinder og sexslaver. Den engelske version på 10 episoder er blevet oversat til albansk, bulgarsk, ungarsk, rumænsk og russisk.
Bed for den tjekkiske version, der er
under udarbejdelse.
21.
Bed for forbedere i Polen,
der beder om økonomiske midler til
produktion af KmH-programmet på
polsk, så mange kan komme til at høre
om det håb, Jesus tilbyder dem.
22.
Bed om, at TWR i Polen må
blive registreret som en lovlig kristen
rådgivning, og dermed få tilladelse til
at hjælpe forældreløse, fanger og familier ved at imødekomme deres basale
behov. ”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)
23.
Bed om, at KmH-lytterne i
Rumænien og Moldova må få et personligt forhold til Gud, og at de må
lade Helligånden styrke dem, så de
kan nå ud til andre kvinder, der har
brug for Kristi kærlighed.
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24.
Bed om, at KmH i Rumænien
må få mulighed for at sprede budskabet om håbet i Kristus blandt kvinder
i fængsler, blandt flygtninge og andre
dårligt stillede grupper.
25.
Bed for dem, der lytter til de
russiske og ukrainske KmH-programmer i deres hjemlande, men også i
Hviderusland, Tyskland osv. Mange af
lytterne er ensomme, men bliver trøstet gennem programmerne. Bed om,
at deres familier må finde håb og kærlighed i Jesus.
26.
Bed for de russiske kvinder,
der gifter sig med ikke-kristne mænd
i håb om, at deres elskede må blive kristen. Det ender ofte i ødelagte familier
og et brudt forhold til Gud.
27.
Bed for de familier, der må
leve adskilt fra hinanden pga. økonomiske vanskeligheder, som betyder, at
forældrene ofte søger arbejde i et andet land og dermed overlader deres
børn til bedsteforældre eller andre.
28.
Bed for romaerne i Slovakiet,
der lider utrolig meget. Flere generationer bor sammen i skure eller i lejligheder på et eller to værelser, uden
vand og elektricitet.
29.
Bed om, at kristne i Ukraine
må blive bedre til at deltage i debatten om abort, evolution, homoseksuelle ægteskaber, skilsmisse og andre
emner, der vedrører familien, og som
truer fremtiden for deres børn.
30.
Bed for kvinder i Ukraine, der
kæmper for at holde sammen på deres
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familie efter at deres ægtefæller, sønner, brødre eller andre forsørgere er
blevet dræbt i krigen.
31.
Bed om, at alt må gå i orden
mht. økonomi og planlægning af
KmH-konferencen i september, så
KmH-ledere fra mange lande i Europa
og CAMENA (landene i Centralasien,
Mellemøsten og Nordafrika), kan deltage, blive opmuntret og klædt på til
opgaverne.

Bøn for kvinder i Central- og Østeuropa
Albanien, Hviderusland, Bulgarien, i deres hjem, dog kun for at blive
Kroatien,
Litauen,
Makedonien, misbrugt af fremmede eller tvunget ind
Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, i prostitution.
Serbien, Slovakiet og Ukraine.
Millioner af romaer bliver foragtet
Mange kvinder i Central – og Østeuropa og undgået, fordi de er de fattigste af
erfarer på egen krop fattigdommens de fattige i mange af de central – og
ødelæggende konsekvenser. Pga. vold i østeuropæiske lande. Romakvinder og
hjemmet, skilsmisser, børneægteskaber romabørn står i særlig fare for at blive
og andre sociale problemer tyr solgt til slaveri. Mange af romaerne kan
mennesker til alkohol, stoffer, gambling ikke læse eller har ikke elektricitet i deres
og det okkulte i et forgæves forsøg på hjem, så radioen er det bedste redskab
at befri sig selv fra deres smerte og til formidling af Guds kærlighed til
fortvivlelse. Manglen på ordentlige dem (der findes radioer, som drives
boliger, lægehjælp og uddannelse ved hjælp af solceller. Red.). I mange
fastholder mennesker i håbløshed. romalandsbyer er der trofaste TWR –
Mange kvinder ender med at forlade lyttere, der har startet bedegrupper og
deres samfund for at lede efter et job lokale kirker.
Fortsættes på næste side...
eller for at undslippe grusomhederne
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...Fortsat fra forrige side

Gaver

I mange af de tidligere kommunistiske
lande i Central – og Østeuropa, hvor man
i mange år blev oplært i, at Gud ikke findes,
er de kristne radioudsendelser et vigtigt
hjælpemiddel i de evangeliske kirker, når
det drejer sig om undervisning i den sunde

kristne lære og i moralske spørgsmål.
Radioen når stadig ind til dem, der er
isolerede pga. deres kultur, familie og
religion og hjælper dem til at forstå Gud og
finde håb i Jesus.

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

NOREA

