Bed for...
1. Bed om, at mødre må få et fortroligt forhold til Gud,
hvor de har tillid til hans kærlighed og ledelse, alt imens de
opdrager deres børn til at ære Gud i alt, hvad de gør.
2. Bed om, at mødre må have omsorg for deres børn som
førsteprioritet, og at de må påtage sig det store ansvar, der
ligger i at forme børnenes holdninger til Gud, andre mennesker, kulturelle praksisser og værdier.
3. Bed om, at samfundsledere må sørge for dygtigt sundhedspersonale og medicinsk udstyr, så komplikationer ved
graviditet og fødsel kan undgås.
4. Bed om, at mødre må opdrage deres børn til at planlægge deres voksenliv og foretage prioriteringer, så Gud må
blive æret ved deres valg af ægtefælle og karriere.
5. Bed for mødre i Nordkorea, der ifølge en rapport fra
FN’s Menneskerettighedsråd, har været udsat for umenneskelige grusomheder som at skulle drukne deres egne
babyer, blive sat i fængsel sammen med deres børn eller at
blive udsultet, voldtaget og tortureret.
6. Bed om, at mødre må vælge livet for deres ufødte børn i
stedet for abort.
7. Bed om, at kristne må omslutte enlige mødre og mødre,
der er blevet forladt af deres børns fædre, med omsorg og
hjælp, så disse mødre må finde håb om en bedre fremtid
gennem Guds kærlighed og nåde.
8. Bed om, at både mødre og fædre må værdsætte deres
døtre. Bed om at de også må kunne give kærlighed og opmuntring til døtre, som forbliver singler, selv om det i visse
kulturer er forbundet med skam at være single.
9. Bed om, at mødre må fortælle deres børn om frelsen i
Jesus, og om at Gud kan bruge dem i en fremtidig tjeneste,
der kan sætte spor for evigheden.
10. Bed om, at børn uanset alder må påskønne deres
mødre, elske og respektere dem for at have givet dem livet,
elsket dem betingelsesløst og sørget for dem med stor
selvopofrelse.
11. Bed om, at evangeliets kraft må berøre hjerter og liv hos
de mødre, som er indfanget af falske religioner og ideologiers bedrag.

12. Bed om, at mødre og bedstemødre må forkaste skikken
med kvindelig omskærelse, som stadig bliver praktiseret i mange afrikanske og mellemøstlige lande.

26. Bed for kvinder, der ønsker at adoptere og dermed
give forældreløse børn den kærlighed og omsorg, som de
fortjener.

13. Bed for unge piger, der er blevet tvunget til at gifte sig som
børn, og som selv har fået børn allerede som teenagere. Det
har medført megen helbredsmæssig lidelse.

27. Bed om Guds velsignelse over dem, som tager de
børn til sig, der har mistet deres forældre pga. krig, HIV/
AIDS eller ekstrem fattigdom.

14. Bed om, at kvinder må stå sammen i kampen om at få
samfundsledere til at se vigtigheden af at beskytte kvinder mod
voldtægt og mod at have ubeskyttet sex med deres ægtefælle,
hvis han kan være HIV-smittet.

28. Bed for kristne mødre, der har forladt deres hjem
sammen med deres børn, fordi de frygter, at pårørende
og naboer, der er modstandere af kristendommen, vil
gøre dem ondt.

15. Bed om bedre sundhedspleje rundt omkring i verden, så
dødsfald pga. komplikationer ved graviditet og fødsel kan
mindskes.

29. Bed for kristne mødre, der prøver at opdrage deres
børn i den kristne tro, selv om deres ægtefælle og familie
har en anden religiøs overbevisning.

16. Bed for kvinder, der har oplevet ufrivillig abort, og som nu
sørger over tabet af deres barn.

30. Bed om, at mødre må oplære deres børn i, at materiel
rigdom ikke kan tilfredsstille deres dybeste behov, men at
kun Kristus kan give dem den sande mening med livet og
fylde deres tomrum.

17. Bed for arbejdsløse kvinder, der kæmper for at tage sig af
deres børn.
18. Bed om, at sorg, skyld, vrede og depression ikke må opsluge de mødre, der sørger over et barns dødsfald.
19. Bed for de lokale grupper, der underviser unge mødre i at
tage sig af deres babyer, og som opmuntrer dem til at vende
tilbage til skolen og stræbe efter en bedre fremtid.
20. Bed om, at mødre, især dem, der ikke kan læse, må høre
om Guds kærlighed til den enkelte gennem KmH-programmerne.
21. Bed om, at kvinder må finde håb i Kristus i stedet for at ty
til alkohol.
22. Bed om Guds omsorg for og nåde over de kvinder, som
endnu ikke har kunnet blive gravide.
23. Bed om, at kvinder og piger må blive informeret og rådgivet korrekt om prævention og om for tidlige eller hyppige
graviditeter. De har brug for at blive bedre til at tage sig af
deres eget og deres børns sundhed.
24. Bed om, at forældre og lokale myndigheder må opmuntre
piger til at fuldføre deres skolegang, råde dem fra at gifte sig
for tidligt. Bed om at udviklingen af anstændige jobs for piger
må blive fremmet, så de kan forsørge sig selv.
25. Bed om, at ægtemænd og fædre må tage deres ansvar overfor familien alvorligt og opleve en glæde ved at kunne tage sig
af den.

31. Bed for mødre, der har været nødsaget til at bortadoptere eller sælge deres børn, fordi de ikke selv var i
stand til at sørge for et hjem og mad til dem.

‘Fokus på
Kvinder med Håb’

Forenet i bøn for mødre

”Fokus på Kvinder med Håb” er et program på
Norea WebRadio, som sendes den 4. mandag i hver
måned kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Mødre holder fremtiden i deres hænder. De bruger en stor
del af deres liv på at tage sig af og opdrage fremtidige lærere,
læger, præster, virksomhedsejere, politikere og mennesker
i utallige andre erhverv. Desuden vil de fleste sønner blive
ægtemænd og fædre, og mange døtre vil blive hustruer og
mødre.

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. Som noget nyt vil Lindin Radio på Færøerne
også sende programmet. Tidspunktet er pt ukendt.

Mødre har almindeligvis det primære ansvar for, at deres
børn får den nødvendige ernæring, vejledning, uddannelse og
sundhedspleje, for at de kan blive sunde voksne, der trives.

Forenet i bøn
for mødre

Fra undfangelsen af får babyer næring fra deres mødre. Fra
spædbarnsalderen lærer de verden at kende. Mødre vejleder
deres børn og teenagere i, hvad der er acceptabel opførsel,
og hvad der ikke er. Mødre har et enormt ansvar, og alt for
ofte bliver det, de har måttet ofre, selv under uovervindelige
udfordringer, ikke værdsat.
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Hver morgen begynder millioner af mødre og deres børn
dagen i beskidt tøj, fordi vand, der skal bruges til tøjvask,
er begrænset. Buske og potter bliver brugt som toilet - en
virkelighed, der ikke bare er ubekvem, men som også
indebærer en sundhedsrisiko. De kan kun bade eller vaske
deres ansigter, hvis de har gemt noget vand fra dagen før.
Om der bliver lavet morgenmad eller kaffe afhænger også
af, hvor meget vand der er tilbage fra aftenen før. Mødrene
eller deres døtre må ofte gå flere kilometer for at hente vand
til dagens madlavning, drikkevand og familiens andre behov.
Vandet er ikke rent nok til at drikke, så de må lade det løbe
gennem et stykke stof og derpå koge det i 20 minutter, så alle
orme og bakterier, der kan føre til katastrofale sygdomme,
bliver dræbt.

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

Millioner af mødre har ingen kristen rollemodel eller lært
noget om, hvordan man skal passe et barn, lave sund mad, sy
eller oplære børn i moralske værdier.

Du kan også give via MobilePay nr.: 22133
Ønskes fradrag:
Skriv ”KmH + navn + tlf.nr.” i beskedfeltet

Kvinder
med Håb

Lad os denne måned bede om, at flere mødre må lære Herren at kende, så de kan få visdom, styrke og opmuntring fra
Ham til at forme deres børns liv – verdens fremtid.
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