Bed for...
1. Bed om, at kristne kvinder må forstå, at ”vi er Guds
værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud
forud har lagt til rette for os at vandre i.” (Ef. 2, 10)
2. Bed om, at kvinder må forstå, at Gud gennem sit skaberværk åbenbarer sandheden om sig selv og holder alle
ansvarlige. (Rom. 1, 20)
3. Bed om, at kvinder, som har taget imod frelsen, må se, at
hvis man elsker Jesus, så er man også lydig mod Guds Ord.
(Johs. 14, 15)
4. Bed om, at kristne kvinder rundt omkring i verden må
glæde sig over, at ” der nu ingen fordømmelse er for dem,
som er i Kristus Jesus.” (Rom. 8, 1). Og ”at intet kan skille
os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” (Rom. 8,
39)
5. Bed om, at kvinder må kende sandheden om, at ”Kristus
døde for vore synder efter skrifterne, at han blev begravet,
at han opstod på den tredje dag efter skrifterne.” (1. Kor.
15, 1-4)
6. Bed om, at kristne kvinder må have tillid til, at ”han, som
har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil
Kristi Jesu dag.” (Fil. 1, 6)
7. Bed om, at kvinder må forstå, at Gud hader synd, og at
al synd er imod Gud. ”Mod dig alene har jeg syndet, jeg har
gjort, hvad der er ondt i dine øjne.” (Sl. 51, 6)
8. Bed om, at kristne mødre må indprente sig Guds Ord, så
de kan undervise deres børn i det. ”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)
9. Bed om, at kvinder ikke må vide af noget andet til frelse
end Jesus Kristus alene. ”Jeg er vejen, sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Johs. 14, 6)
10. Bed om, at KmH-programmerne må hjælpe kvinder til
at finde håb og frelse gennem Jesus Kristus, som Gud udvalgte ”til at bringe godt budskab til fattige”. (Luk. 4, 18-19)
11. Bed om, at kristne kvinder må elske Herren deres Gud
af hele deres hjerte og af hele deres sjæl og af hele deres
sind og af hele deres styrke …. og deres næste som sig selv.
(Mark. 12, 30-31)
12. Bed for ufrelste kvinder, ”om Gud dog vil få dem til at
omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden og

igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes
fanget af Djævelen, så de må gøre hans vilje.” (2. Tim, 2, 2526)
13. Bed om, at kristne kvinder må lade deres ”lys skinne for
andre”, som Jesus har sagt, ”så mennesker må se jeres gode
gerninger og prise jeres fader, som er i himlene.” (Matt. 5, 16)
14. Bed om, at KmH-programmerne må være til opmuntring
for kristne; må vise ikke-kristne hen til Kristus og trofast forkynde evangeliet om Jesus Kristus til hele verden.
15. Bed om, at kvinder må kunne istemme: ”Herre, hvem skal
vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er
Guds hellige.” (Johs. 6, 68-69)
16. Bed om, at hver eneste kristne hustru ikke må fokusere på
skønhed i det ydre, men ”i hjertet, det skjulte menneske, med
en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er
meget værd i Guds øjne.” (1. Pet. 3, 3-4)
17. Bed Gud om, at nedrive de åndelige fæstningsværker, som
har blindet ikke-troende kvinders øjne, ”så de ikke ser lyset, der
stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds
billede.” (2. Kor. 4, 4)
18. Bed om, at ”Guds herlighed må komme over” ethvert
KmH-team rundt omkring i verden, og at Gud må ”styrke
deres hænders værk”. (Sl. 90, 17)
19. Bed om, at de, der har taget imod Jesus Kristus, Herren,
”må leve i ham, være rodfæstede i ham, opbyggede i ham,
grundfæstede i troen … overstrømmende i tak.” (Kol. 2, 6-7)
20. Bed om, at kristne kvinder ”ikke må skamme sig ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror.”
(Rom. 1, 16)
21. Bed om, at Gud må åbne de ufrelste kvinders øjne, ”så de
vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at
de kan få syndsforladelse.” (ApG. 26, 18)
22. Bed om, at kristne må udbrede budskabet om, at ”således
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Johs.
3, 16)
23. Bed om, at kvinder må høre og virkelig modtage Jesu ord:
”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Matt. 11, 28)
24. Bed om, at kvinder, der lytter til et KmH-program, besøger
et Hannahs hus eller kommer i en bedegruppe ”med sagtmo-

dighed må tage imod det ord, der er indplantet i dem, og
som kan frelse deres sjæle.” (Jak. 1, 21)
25. Bed om, at kristne kvinder må vidne om, at Jesus er
opfyldelsen af det, som er talt ved profeten Esajas: ”Se,
den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og
hun skal give ham navnet Immanuel.” (Es. 7, 14; Matt. 1,
23)
26. Bed om, at Gud må give kristne kvinder mod til at
fortælle evangeliet om Jesus Kristus videre: ”Hvor herligt
lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han
forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder
frelse.” (Es. 52, 7)
27. Bed om, at kristne kvinder må blive opmuntret af
budskabet: ”Er Gud for os, hvem kan så være imod os?
Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen
for os alle…” (Rom. 8, 31-32)
28. Bed om, at Guds folk må lovprise Gud for hans tålmodighed med os ”fordi han vil, at ingen skal gå fortabt,
men at alle skal nå til omvendelse.” (Jak. 3, 9)
29. Bed om, at kristne må fryde sig over den kommende opfyldelse af Guds hensigt med Jesus Kristus: ”Du
er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev
slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af
alle stammer og tungemål…” (Åb. 5, 9)
30. Bed om, at kvinder må komme til at lære den eneste
sande Gud at kende og ham, som han har udsendt, Jesus
Kristus. (Johs. 17, 3)
31. Bed om, at alle mennesker må forstå, at en dag skal
vi alle træde frem for Guds domstol, for der står skrevet:
”Så sandt, jeg lever, siger Herren: for mig skal hvert knæ
bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud.” (Rom. 14,
10-11)
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Hvorfor kom Jesus for at dø? Gud skabte Adam, vores
repræsentant, uden synd. Ikke desto mindre var han ulydig
mod Gud. Fra da af kom synd, død, lidelse og adskillelse fra
den hellige Gud ind i verden – både åndeligt og fysisk. Hele
menneskeheden blev forgiftet, og syndens natur inficerede
hver eneste generation. Hvilken håbløs situation!
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I sin nåde sendte Faderen sin enbårne søn til jorden for at
fødes af en kvinde, for at tage menneskeskikkelse på. Gennem hele sit liv overholdt Jesus til fuldkommenhed den lov,
som Adam havde overtrådt. På det fastsatte tidspunkt bar
Jesus villigt Guds vrede pga. synden op på korsets træ – alle
de synder, som vi nogensinde ville begå og den gæld, som vi
ikke kunne betale. Efter tre dage oprejste Gud triumferende
Jesus fra de døde!
Det glade budskab er, at vi nu er hans børn og genforenet
med Gud gennem Jesu offer. Vore synder er tilgivet, vi er
gjort retfærdige for Gud og forsikret evigt liv i himlen. Denne
frelse er fra begyndelse til slut Guds suveræne værk, en gave
fra Gud og ikke et resultat af vore gode gerninger (Ef. 2, 8-9)
Hvordan reagerer vi på sådant et glad budskab? Vi ”bekender med vores mund, at Jesus er Herre og tror i vores hjerte,
at Gud har oprejst ham fra de døde.” (Rom. 10, 9) Af bare
taknemmelighed over sådan en stor frelse kan vi ikke andet
end at fortælle andre at: ”Han elskede mig og gav sig selv hen
for mig, en synder!”
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