Bed for...
1. Bed for de mødre, der er på flugt og prøver at sørge for
deres familier med begrænsede mængder mad, rent vand,
elektricitet og under dårlige sundheds- og hygiejneforhold.
2. Bed om, at KmH-programmer, der sendes på flygtninges
egne sprog, må nå dem, der ønsker at lære Jesus at kende.
3. Bed for de mange flygtninge, der tager imod Kristus den
allerførste gang, de hører om Guds kærlighed og frelsesgave. Friheden til at kunne vælge deres egen tro er noget helt
nyt for mange af dem, så bed om at de må få visdom til at
vælge rigtigt.
4. Bed for flygtningene i Dadaab-flygtningelejren i Kenya, som er en af de største i verden. Den står overfor en
usikker fremtid, da der flere gange har været planer om at
lukke den.
5. Bed for de tusinder af flygtninge, der deltager i gudstjenester og også ønsker at blive døbt. Bed om at mange må
blive sande Jesus efterfølgere, selv om nogle af dem lader
sig døbe i håbet om at øge chancen for at opnå asyl.
6. Bed om, at der må være mennesker, der er villige til at
blive plejefamilie eller være et sikkert tilflugtssted for de
ca. 760 uledsagede flygtningebørn, der er strandet i Addis
Abeba. Bed om, at Gud må hele de psykiske traumer, de
har pådraget sig på grund af vold under opvæksten.
7. Bed for mennesker, der i forvejen kæmper for deres egen
og familiens overlevelse og så oplever, at deres eget land
bliver oversvømmet af tusinder af trængende flygtninge.
8. Bed for de tusindvis af eritreanere, der pga. sult, slaveri,
tortur og drab i deres hjemland, søger tilflugt i de mange
flygtningelejre udover Etiopien.
9. Bed for de kristne kvinder i Europa, der hjælper flygtninge, som søger asyl. Bed om, at disse flygtninge fra Mellemøsten, Afrika, Centralasien og Europa må finde et sikkert
tilflugtssted, få venner og høre om frelsen i Jesus.
10. Bed om, at de mere end 800.000 somaliske flygtninge i
Kenya, Etiopien og Yemen må lytte til KmH-programmet
på somali og derigennem erfare, at Jesus Kristus elsker
dem. Han ønsker at give dem værdighed og udfri dem af
deres nedværdigende kulturelle praksisser.
11. Bed for de 140.000 flygtninge fra Myanmar, især fra
Karen-befolkningen, som bor i flygtningelejre i Thailand.

Nogle har boet der i 30 år. Ca. 70 % af Karen-befolkningen
er buddhister eller animister, og ca. 25 % er kristne. Bed om at
KmH-programmet på sgaw-karen-sproget må bringe trøst og
fred til deres problemfyldte liv, som har indeholdt drab, tortur,
voldtægt, landminer og tvangsarbejde.
12. Bed for overlevende fra massakrer, etnisk udrensning,
borgerkrige, civil uro, fraktionskampe, religiøse og politiske
konflikter og uafhængighedskrige. Bed om, at familier må blive
bragt sammen, så børn kan blive helet i sindet og opleve fred.
13. Bed for kvinder, der er blevet gravide efter voldtægt under
krig eller under flugt. Bed Gud hjælpe dem med at få den medicinske, psykologiske og åndelige hjælp, som de har brug for.
14. Bed for de lokale indbyggere, der føler sig truet, når de ser
hundreder eller tusinder af flygtninge med fremmede kulturer,
religioner og sprog oversvømme deres samfund.
15. Bed for flygtninge, der kommer i livsfare, hvis det bliver
opdaget, de lytter til kristne radioprogrammer og studerer
Bibelen.
16. Bed for kristne, der er flygtet fra deres samfund eller hjemland pga. religiøs forfølgelse. Bed om, at de må finde andre
kristne, der vil elske dem og byde dem velkommen.
17. Bed for de kvinder og piger, der er blevet slået voldsomt,
gentagne gange voldtaget og tvunget til at gifte sig med religiøse millitanter af frygt for deres eget liv eller for at redde deres
kære. Mange begår selvmord for at slippe væk fra de rædsler,
der er forbundet med at være sexslave.
18. Bed for de familier, der er blevet adskilt, og som ikke ved,
om deres familiemedlemmer stadig er i live. Selv efter at have
fundet deres kære kan de i mange tilfælde ikke genforenes,
fordi de så vil miste den økonomiske hjælp, som de ikke kan
overleve uden.
19. Bed for TWRs nationale samarbejdspartnere og kristne
organisationer, der er i direkte kontakt med flygtninge, når
de uddeler TWR-programmer, og som hjælper søgende til at
forstå Guds Ord.
20. Bed for lederne og befolkningerne i Tyskland, Frankrig,
Spanien, Italien og England, der blandt asylansøgere er de
foretrukne lande at søge tilflugt i.
21. Bed om, at lederne i de lande, der er værter for over 300
millioner venezuelanske migranter, flygtninge og asylansøgere,
må udvise barmhjertighed overfor dem, mens disse søger efter
alternative former for legal status. Det vil nemlig gøre dem i
stand til at blive og give dem adgang til rettigheder og ydelser.

22. Bed om, at regeringer rundt omkring i verden må
etablere de lovlige og politiske reformer, der er nødvendige for effektivt at gøre en ende på statsløshed for mennesker, der intet statsborgerskab har. Ca. 1/3 er børn.
23. Bed Gud om at forandre lederes hjerter i de ca. 24
lande, der ikke tillader kvinder at overføre deres nationalitet til deres børn.
24. Bed om, at internationale ledere må gøre alt for, at
regeringer må blive gjort ansvarlige for deres angreb på
uskyldige, deres rovdrift på værdifulde naturressourcer
(som olie, diamanter osv.) og deres misbrug af penge modtaget fra hjælpeorganisationer. ”Min Gud, red mig
fra ugudeliges magt, fra uretfærdiges og undertrykkeres
hånd!” (Sal. 71, 4)
25. Bed om, at Guds Ånd må blive udgydt over krigshærdede lande, så hjerter og sind må blive helbredt og
familier genoprettet.
26. Bed for FNs fredsbevarende styrker, når de sendes
ud for at beskytte mange af de mere end 60 millioner
flygtninge og internationalt fordrevne mennesker rundt
omkring i verden. Bed om, at de ikke må misbruge unge
kvinder og piger, men behandle dem med respekt.
27. Bed for kvinder og piger, der står i fare for at blive
udnyttet som prostituerede eller solgt som ”brude”, for
at familiemedlemmer, der venter på arbejdstilladelse og et
bedre liv, har noget at leve af.
28. Bed for flygtninge og internt fordrevne mennesker,
der oplever store rædsler på deres vej for at finde et
sikkert opholdssted for deres familier. Selv om nogle er
så heldige at nå hen til en flygtningelejr, som sørger for
deres basale behov, er det kun få, der er i stand til at arbejde og klare sig selv. De fleste står ansigt til ansigt med
håbløshed og desperation.
29. Bed for migranter, der flytter til andre lande - ikke
pga. forfølgelse eller krig, men af økonomiske årsager,
og som følge heraf ikke opnår asyl. De fleste vil hellere
dø end at blive sendt hjem til arbejdsløshed og deres
nødlidende familier.
30. Bed for de tusindvis af piger, der flygter fra den
forfærdelige situation med gentagne voldtægter i Laos
og Myanmar og efterfølgende bliver fanget i sexslaveri
i Thailand. Bed om, at de må finde frem til et sikkert
tilflugtssted, hvor de kan komme i jobtræning og lytte til
KmH-programmerne og derigennem finde håb.

‘Fokus på
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Bøn for kvinder på flugt

”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.

Ofte besvarer Gud vore bønner på måder, vi aldrig havde
forventet. I mange år bad tusinder af KmH-forbedere om,
at isolerede kvinder i den arabiske verden, i Centralasien
og i Nordafrika måtte få mulighed for at høre om Guds
kærlighed til dem. Og nu har millioner af disse kvinder forladt isolationen i deres hjemlande og søgt efter sikkerhed og
håb i Europa. Det betyder, at mange nu endelig kan høre om
Gud, som elsker dem, og som indbyder dem til at modtage
frelsens gave gennem Jesus Kristus, sin søn.

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.
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Mens flygtningekrisen i Europa på få år har nået et moderat
niveau, så er der rundt omkring i verden millioner af flygtninge og internt fordrevne mennesker, som er blevet tvunget
til at flytte pga. krig, forfølgelse eller naturkatastrofer. Disse
mennesker bliver under deres flugt – og selv i flygtningelejrene – ofte syge og udsættes for voldtægt, slaveri, sult og
død. De er angste og traumatiserede, og de har et stort behov
for kristne venner, som kan give dem håb.
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Disse millioner af flygtninge lider ikke kun fysisk, men ofte
vil psykiske traumer forfølge dem i årevis. Mange af dem har
efterladt gamle forældre i deres hjemland, set dem, de elsker,
lide en forfærdelig død eller er selv blevet slået brutalt eller
voldtaget. De står nu overfor at måtte lære sig et nyt sprog
og nye love og skikke. De fleste er ikke velkomne i deres nye
land. Deres tilstedeværelse vil forårsage væsentlige kulturelle
forandringer i deres nye samfund med det resultat, at mange
af deres naboer vil være bange for dem og hade dem.
TWR ønsker at give håb til de flygtninge, der har forladt alt
i håbet om et bedre liv. Ved at samarbejde med kirker og
integrationsministerier og ved at udstyre dem med forskellige slags medieafspillere med relevant indhold om livet som
asylansøgere, kan vi dele det gode budskab om Jesus Kristus
med dem på deres eget sprog og på en måde, som er tilpasset
asylansøgernes kultur.
”Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må i ikke udnytte ham.” (3. Mos. 19,33)
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