Bed for...

lytterne må invitere andre til at være med og lytte til KmH- og
øvrige programmer fra TWR.

1. Bed om, at de mennesker, der i dag samles rundt omkring i verden i anledning af Den Internationale Bededag,
må lære Gud bedre at kende og forstå, hvem de er i Kristus.

12. Bed om, at kvinder må erfare at få håb gennem Jesus
Kristus. ”Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle
forhold; for dette er Guds vilje med jer i alle forhold.” (1. Tim.
5, 16 – 18)

2. Bed om, at kvinder må forstå, de er elsket af Gud, deres
skaber. Bed om, at de må tage imod Guds frelsesgave i
Jesus Kristus og tjene ham ved at hjælpe andre.
3. Bed for de kvinder, der pga. kulturelle og religiøse
omstændigheder forhindres i at høre om Guds kærlighed
og håbet i Jesus Kristus. Mange lytter modigt til forbudte
kristne radioprogrammer i deres hjem.
4. Bed for kvinder, der kæmper med fattigdom, familie- og
samfundsproblemer eller kulturelle barrierer. ”Vær glade i
håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen.”
(Rom. 12, 12)
5. Bed for de KmH teams, der producerer programmer på
73 sprog. Bed for de kvinder, der giver vejledning i at leve
et liv til Guds ære under enormt svære omstændigheder.
6. Bed for dem, der beder sammen med os. ”Derfor beder
vi også altid for jer om, at vor Gud vil gøre jer værdige til
hans kaldelse og med kraft fylde jer med alle gode forsætter
og alle troens gerninger.” (2. Thes. 1, 11)
7. Bed om, at kvinder må bede regelmæssigt, så de ser mere
af, hvem Gud er, og lader Helligånden ændre deres indstilling, tanker, følelser og handlinger, så de kommer til at ligne
Jesus mere.
8. Bed for organisationer og kirker, der i dag på Den Internationale Kvindedag hjælper kvinder med at overvinde
fattigdom, arbejdsløshed, vold i hjemmet, skilsmisse og
prostitution.
9. Bed om, at kvinder må erfare, hvordan Gud har givet
dem modet til at følge hans veje. ”For Gud har ikke givet os
en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” (2. Tim. 1, 7)
10. Bed for de kristne mænd, der respekterer og ærer deres
mødre, søstre, hustruer, døtre, kærester og kollegaer. Bed
om, at de må være positive eksempler for andre mænd i
samfundet.
11. Bed for dem, der besøger kvinder og giver radioer
til dem, som ikke selv har råd til at købe en. Bed om, at

13. Bed om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader,
vil give kvinder, som tjener ham, visdoms og åbenbarings ånd
til at lære ham bedre at kende. (Ef. 1, 17)
14. Bed Gud om at vise de kvinder, der er blevet forladt af
deres mænd, at han elsker dem og accepterer dem som hans
dyrebare døtre. ”Ånden selv vidner sammen med vores ånd
om, at vi er Guds børn.” (Rom. 8, 16)
15. Bed for klinikker og hospitaler, der yder sundhedspleje til
kvinder, deriblandt operationer til dem, som har fistler eller
nedsunken livmoder. Bed om, at Healing Voice – (dramaserie
på lyd) må opmuntre patienterne.
16. Bed om, at kvinder med fysiske handicaps må finde håb,
når de tjener Gud med glæde. ”Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under
forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er
magtesløs, så er jeg stærk.” (2. Kor. 12, 10)
17. Bed om, at kvinder, der er traumatiseret pga. krig, må opleve den fred, som kun Gud kan give. ”Fred efterlader jeg jer,
min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres
hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.” (Johs. 14, 27)
18. Bed om, at fængslede må vide, Gud elsker dem og ønsker
at blive inviteret ind i deres liv. ”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)
19. Bed om, at kvinder må bruge mere tid på at studere Guds
Ord, så de lærer hans tanker, egenskaber og veje at kende.
20. Bed om, at kvinder må være ”stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det; men også stolte af deres trængsler,
fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden
fasthed, og fastheden håb.” (Rom. 5, 2 - 5)
21. Bed for piger, der får modstridende budskaber om, hvad
det vil sige at være en kvinde. Nogle af disse budskaber truer
deres fysiske og følelsesmæssige helbred.
22. Bed om sikkerhed for og styrke til de kvinder, der arbejder
for at andre skal få et bedre liv. ”Men de, der håber på Herren,
får nye kræfter.” (Es. 40, 31)

23. Bed for de organisationer, der hjælper kvinder og
piger til at undslippe seksuelt slaveri, og som sørger for
sikre hjem, uddannelse og beskæftigelse til dem.
24. Bed for dem, der hjælper gravide kvinder til at indse,
hvor ødelæggende en abort er, ikke alene for det ufødte
barn, men også for deres eget fysiske og følelsesmæssige
liv.
25. Bed om, at der må blive gjort mere for at forbedre
kvinders sundhed. Ifølge WHO er antal malaria tilfælde
faldet i Paraguay og Tanzania. Trakom-sygdom, der kan
forårsage blindhed, er blevet udryddet i Ghana.
26. Bed om, at der må blive gjort mere for at få kvinder
og børn ud af fattigdom. Mindre end 10 % af verdens
befolkning lever stadig i ekstrem fattigdom, men dens
indflydelse er ofte ødelæggende.
27. Bed om, at kvinder må indse, at Gud skabte dem i sit
billede og til at ære ham. ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem.” (1. Mos. 1, 27)
28. Bed om, at kvinder må blive villige til at ændre deres
prioriteringer og alt, hvad der hindrer dem i at følge
Guds vilje. ”Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier!
Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud.” (Sal. 25, 4 – 5)
29. Bed for dem, der rækker ud til enker i Albanien,
Cambodja, Indien, Kenya, Tanzania og andre lande for
at hjælpe dem med at starte en lille forretning, så de kan
tjene penge til at forsørge deres familier.
30. Bed om, at ledere og forældre må give piger en
uddannelse, så de får viden, færdigheder og selvtillid til at
kunne sørge for deres familie.
31. Bed om, at der må blive gjort mere for at stoppe vold
mod kvinder og for at beskytte dem mod HIV-infektioner. I 2017 blev ca. 6.600 kvinder mellem 15 og 24 år
smittet med HIV om ugen.

‘Fokus på
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Den Internationale
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”Fokus på Kvinder med håb” er et program på
Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30.
Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Den Internationale Kvindedag d. 8. marts giver anledning
til at se nærmere på de ting, der er blevet opnået for og af
kvinder. Der er sket mange fremskridt inden for uddannelse,
medicin og mht. livskvaliteten blandt de kvinder, der lever i
fattigdom eller er isoleret pga. kultur og religion. Gud bruger
de forskellige KmH-teams verden over til at gøre livet bedre
for disse kvinder.

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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I 21 år har titusinder af KmH-forbedere fremmet og bedt
for øget fokus på misbrug, sygdomme, fattigdom og neglisering af de problemer, som kvinder og piger står ansigt
til ansigt overfor. Denne opmærksomhed har bevirket, at
samfund, familier og kristne har fået et andet syn på ofrene
og er blevet villige til at finde måder, hvorpå de kan hjælpe og
tale deres sag.
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Mange KmH-teams uddeler gratis mad, tøj og andre livsnødvendige ting, som får kvinderne til at føle sig betydningsfulde
og respekterede. I Tanzania arbejder man tæt sammen med
andre kristne organisationer for at afhjælpe kønsbaseret vold
og kvindelig omskæring. I fjerntliggende landsbyer i Nepal
undervises kvinder i livsvigtig information om sundhed.
I Albanien fortæller man om Jesu kærlighed og kvinders
værdi i Guds øjne til fattige roma-kvinder og ofre for vold på
krisecentre.
Synd, stridigheder og uretfærdighed vil altid prøve at ødelægge livet for mennesker. Fortsæt derfor med at bede om, at
troende må lære Gud bedre at kende; at de må se, hvem de
er i Kristus og lade Helligånden arbejde gennem dem, så de
er villige til at tale disse kvinders sag, forsvare dem og hjælpe
dem til at få et bedre liv.
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