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bøn for kvinder i latinamerika og cariben

Kære ven

Og det skete, da han var
et sted og bad, at en af
disciplene sagde til ham,
da han holdt op med at
bede: »Herre, lær os at
bede, ligesom Johannes lærte sine disciple
det.« (Mark 11,1)
Disciplene havde lagt mærke til, at Jesus
bad på en anden måde end de. Det førte
til, at de gerne ville lære at bede som Jesus.
Hvordan ser det ud med os i dag? Vil vi
gerne bede, som Jesus bad?
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Bøn er at komme til Gud med de ting, som
vi har på hjerte. Både når det gælder os
selv, andre og menigheden. Lige som Jesus
gav sine disciple en bøn at bede, sådan
lægger vi nu også nogle bedeemner frem
for dig som forbeder. I oktober måned
vil vi bede for Latinamerika og Caribien.
Som disciplene bad efter Jesu forskrifter,
vil vi også bede denne måned. Alene eller
sammen med andre.
For det første bør vi træde frem for
Herren og erklære hans godhed og nåde
og søge hans vilje med vore liv. Dernæst
vil vi lægge mærke til, hvordan han sørger
for os og bede om, at han både vil sørge
for os og for vores søstre i Latinamerika og
Caribien.
En sidste ting, der er god at have i tankerne,
er at komme til Gud med ydmyghed og

søge tilgivelse, samt styrke til at kunne
tilgive dem, der har gjort os ondt. Det er
ikke let at gøre på egne vegne, og måske
er det endnu sværere at gøre på andres
vegne, når vi ved, hvor mange af vores
kristne søstre, der lider og befinder sig i
vanskelige situationer – situationer, som
virker så fjerne fra vores egen tryghed
og komfort. Men Gud er nær ved de
sønderknuste (Sl. 34,19). Når vi bærer
vore søstres byrder frem for Gud i dag,

så kan vi hvile i, at han vil tage sig af dem
(Gal. 6,2).
Tak fordi du er med til at dele Guds
kærlighed med andre, hver gang du er
i bøn til Gud.
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 Latinamerika og Caribien må få et personligt forhold til deres skaber og Herre,
Jesus Kristus, og at de må dele dette
håb og denne kærlighed med andre.
”Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever
ikke mere selv, men Kristus lever i mig,
og mit liv her på jorden lever jeg i troen
på Guds søn, der elskede mig og gav sig
selv hen for mig.” (Gal. 2, 20)
2.
Bed for de lyttere i Latinamerika og Caribien, der lytter til
KmH-programmerne på kreolsk, engelsk, guarani, lengua, lavtysk, nivaclé,
papiementu, portugisisk, quichya og
spansk.
3.
Bed for dem, der oversætter
og tilpasser hvert eneste KmH-program og for dem, der besvarer de
mange e-mails, breve, sms’er og telefonopkald fra lytterne. Bed om, at de
må favne hver enkelt kvinde med opmuntrende budskaber fra Bibelen og
give råd, som gør kvinder i stand til
bedre at tage sig af deres familie.
4.
Bed om, at lederne i samfundet må få folk til at forstå, at stofmisbrugere – både narkomaner og de, der
tager stoffer ”for sjov” – må se, at de
bidrager til bandemord, kønsbestemt
vold, afpresning og terrorangreb.
5.
Bed om, at de mennesker fra
Mellemamerika, der flygter til Mexico
for at komme væk fra bandernes vold,
må blive advaret om risikoen for dér
at blive voldtaget, tvunget ind i prostitution eller holdt som gidsel ind til fa-
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miliemedlemmer kan betale for deres
frigivelse.
6.
Bed om, at brasilianerne må få
visdom, når de går til stemmeurnerne
d. 7. oktober. Det er et meget vigtigt
valg både for præsident og andre føderale og statslige ledere (Føderation
= forbundsstat). Ofte bliver der gennem sociale medier og TV spredt falske informationer for at skabe splid og
for at få folk til at tage følelsesmæssige
beslutninger, der ikke er baseret på
kendsgerninger.
7.
Bed om, at kvinder, der misbruges mentalt, fysisk og verbalt, fordi
de er kristne, må finde styrke i Kristus.
Bed om, at familiemedlemmer må
lære at diskutere og drøfte problemer
på en rolig måde.
8.
Bed om, at kirkeledere må
arbejde og række ud til de hjælpeløse mennesker, der udnyttes af bander,
alfonser og menneskehandlere, som
Gud ville have gjort – i kærlighed. ”Så
bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.” (1.
Kor. 13, 13)
9.
Bed om beskyttelse af mennesker i Caribien, der i denne tid og ind
til udgangen af november kan komme
i vanskeligheder pga. sæsonen for orkaner.
10.
Bed om Guds nåde over de
sørgende kvinder, der har fået en
spontan abort, eller som er ufrugtbare. Bed om, at nogle må trøste dem
og hjælpe dem rent praktisk. ”Stol på

Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke
til din egen indsigt. Hav ham i tankerne
på alle dine veje, så vil han jævne dine
stier.” (Ordsp. 3, 5 – 6)
11.
Bed for de kvinder, der har arbejde uden for hjemmet og derfor må
efterlade deres børn i dagsinstitutioner og skoler i mange timer om dagen.
Bed Gud om at give forældre visdom,
når de skal klæde deres børn på til at
kunne begå sig i en verden, hvor der
bliver undervist i synspunkter, der
ikke er bibelske.
12.
Bed om, at pædofile netværk
må opløses, og at lovovertræderne må
straffes. Bed om, at ofrene må blive
helbredt både følelsesmæssigt, psykisk
og fysisk.
13.
Bed om, at de, der begår vold i
hjemmet, må få øjnene op for den skade, de forvolder og derfor søge hjælp
hos Gud og andre, så de kan ændre
indstilling og adfærd. ”Hvem kan så
blive frelst?” Jesus så på dem og svarede: ”For mennesker er det umuligt,
men ikke for Gud, thi alting er muligt
for Gud.” (Mar. 10, 26 – 27)
14.
Bed om, at ticuna-kvinder i
Brasilien må finde den frihed, som
Gud tilbyder alle mennesker. Må de
være afhængige af Gud og få visdom
til at opdrage deres børn efter Bibelen
og ikke efter stammetraditionerne,
der kun fastholder dem i åndelig trældom.
15.
Bed om, at familiemedlemmer må søge hjælp, når de står over

for utroskab og stress i dagligdagen.
Dette fører ofte til vold i familien eller
skilsmisse og til problemer med alkohol, stoffer og penge.
16.
Bed for kvinder, der ser dét at
bo sammen med deres kæreste som
deres eneste mulighed for lykke snarere end at insistere på at blive gift.
Mange latinamerikanske kvinder har
lavt selvværd og insisterer derfor ikke
på at blive behandlet med værdighed
og respekt.
17.
Bed for kvinder, der let påvirkes af den destruktive og sensuelle skildring af kvinder i medierne og
kulturen. Bed om, at de ikke må tro
den løgn, der siger, at deres værdi skal
findes i deres ydre skønhed. Bed om,
at kristne kvinder må leve efter den
bibelske opfattelse af en gudfrygtig
kvinde: ”Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed, men en kvinde, der
frygter Herren, skal berømmes. (Ordsp.
31, 30)
18.
Bed for Guds forvandlende
arbejde med at styrke ægteskaber og
bringe fornyelse til ægtefællers samliv.
Bed også om, at ægtefæller må forblive tro mod ægteskabsløftet.
19.
Bed for de kvinder, der sidder
i fængsel pga. forbrydelser, de har begået under indflydelse fra deres ægtefælle. Mange af dem bliver forladt af
deres mænd og skilt fra deres børn.
Bed om, at de må høre om Gud og opleve Herrens nærvær, trøst og mulighed for en ny fremtid med Jesus.
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20.
Bed om, at frivillige må kunne fortsætte arbejdet med at hjælpe
kvinder i Den Gode Hyrdes Fængsel i
Paraguay; et arbejde, der har eksisteret
i 18 år. Ligeledes også arbejdet blandt
kvinder i flodområdet i Trinidad, hvor
man har hjulpet i 4 år.
21.
Bed Gud om at skaffe flere
KmH-frivillige, der er villige til at give
af deres tid, talenter og ressourcer, sådan at arbejdet kan vokse.
22.
Bed om flere radiostationer
i Paraguay, Uruguay og i hele Latinamerika, så flere KmH-programmer
kan blive sendt og give kvinder trøst,
opmuntring og motivation ved hjælp
af Guds kærlighed. ”Troen kommer
altså af det, der høres, og det, der høres,
kommer i kraft af Kristi ord. ” (Rom.
10, 17)
23.
Bed om, at enlige mødre,
blandt hvilke gennemsnitsalderen er
faldende i Paraguay, må komme i kontakt med kristne kvinder, som vil være
mentorer for dem og hjælpe dem med
at opdrage deres børn på en god, sund
måde og til at leve for Kristus.
24.
Bed for de oversættere, der
sørger for den trykte månedlige bedekalender på fransk, tysk, portugisisk og spansk. Bed også for dem, der
mundtligt oversætter bedeemnerne,
sådan at forbedere kan bede på deres
lokale sprog: Kreolsk, gurani, nivaclé
og lengua.
25.
Bed om, at teenagere må blive
i skolen i stedet for at gifte sig for tid-
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ligt. Bed om, at unge kvinder må blive
overbevist om, hvor vigtigt det er at
udsætte det at få børn, til de er over
20. På det tidspunkt er deres kroppe
bedre i stand til at klare en graviditet
og fødsel.
26.
Bed for de kvinder, der ønsker
at få en abort. Må de finde kristne, der
accepterer og hjælper dem, så deres
babyer kan blive født og vokse op i
trygge hjem, i stedet for at kvinderne
risikerer infektioner og død.
27.
Bed for latinamerikanske
kvinder, der bor på landet. Mange af
dem har kun få eller ingen muligheder for at lære at læse og skrive og uddanne sig. Pga. det nuværende niveau
af analfabetisme, er det af stor værdi
at kunne nå disse kvinder med Guds
Ord gennem radioen.
28.
Bed for de piger, teenagere
og mødre, der bor langs vejene, for at
prostituere sig selv til lastbilchauffører
og rejsende. Bed om, at myndighederne må arrestere deres misbrugere
og tage sig af disse misbrugte børn og
hjælpeløse mødre. ”Før ordet for de
stumme, tal deres sag, når de er ved at
bukke under.” (Ordsp. 31, 8)
29.
Bed for de latinamerikanske
børn, der bliver udnyttet forfærdeligt til pornografi, som spredes rundt
omkring i verden gennem internettet.
Bed om, at kirke- og samfundsledere
må oplyse mænd og drenge om den
skade, det forvolder, både dem, der
bliver misbrugt, og dem, der ser det

på internettet.
30.
Bed om, at mødre, der opdrager deres børn til at kende og elske
Gud på trods af, at de ikke får nogen
hjælp fra fædrene, må få visdom og
dømmekraft til det. ”Mange råber op
om egen troskab, men hvor findes en
pålidelig mand? Retfærdig er den, der
vandrer retsindigt, lykkelige hans sønner efter ham!” (Ordsp. 20, 6 – 7)

31.
Bed for de millioner af mennesker, der lider i Venezuela, og for
de hundredtusinder, der udvandrer
til Brasilien, Colombia og andre lande. Bed for de kristne, der forsøger at
hjælpe dem.

Bøn for kvinder i Latinamerika og Caribien
Ifølge USA er Latinamerika og Caribien
det mest voldelige område i verden for
kvinder. Tre af landene – EL Salvador,
Guatemala og Honduras – rangerer
som de mest voldelige områder i verden,
hvor der ikke er krig. Vold i familien,
bandekrig, afpresning, hyperinflation,
organiseret kriminalitet og fattigdom
tvinger millioner af mennesker i
Latinamerika og Caribien til at flygte ud
af landet.

Men der er også gode nyheder.
Verdensbanken kan rapportere om,
at flere og flere kvinder i disse to lande
får en uddannelse, et arbejde og en
bedre sundhedspleje. Men der er stadig
meget, der skal gøres for at forbedre
kvaliteten af uddannelserne og mht. at
skabe ligestilling på indkomstområdet.
Det går langsomt, når holdninger på
arbejdspladsen, i retssystemet og i
hjemmene skal ændres. Omfanget af
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra forrige side

vold i hjemmet er stadig meget, meget højt.
Mange piger og kvinder bliver misbrugt
både følelsesmæssigt, fysisk og seksuelt,
og ofte ender det med, at fædre, ægtefæller
eller kærester bliver skyld i deres død.

Gaver

Mange mødre frygter for, at deres børn
vil blive tvunget ind i bander. I det meget
lille land El Salvador er 500.000 mennesker
involveret i bandekriminalitet. Landet har
den højeste mordrate for unge under 19 år.
Piger bliver allerede i en tidlig alder enten
udsat for seksuelt misbrug, optaget som
bandemedlemmer eller tvunget til at være
sexslaver. Bandemedlemmer hævner sig på
rivaler, der har voldtaget eller myrdet deres
søstre og døtre.

Adskillige lande i Latinamerika og Caribien
er blevet stemplet som ulovlige narkotikaproducerende lande og/eller transitlande.
Dette har ført til vold, afpresning og
korruption, som igen er en medvirkende
årsag til den økonomiske krise i området.
Millioner er flygtet fra disse meget ustabile
lande i håb om at finde tryghed og et bedre
liv i Brasilien, Mexico, Uruguay og selv i
USA og Europa.

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

NOREA

