
1. Bed om, at Gud, vor Far, vil tale til hjerterne hos de 
ikke-troende, der lytter til ”Kvinder med Håb” (KmH)-pro-
grammer på indonesisk og javanesisk. Bed om, at disse 
mennesker ikke kun vil lytte for at få gavn af  den praktiske 
sundhedsinformation, men også må møde Jesu kærlighed 
til tro. 
2. Tak Gud for hans velsignelse over den nye serbiske be-
degruppes spæde start. Bed om, at de snart må blive i stand 
til at sende KmH-programmer, der kan blive til opmuntring 
og fornyelse for serbiske kvinder. 
3. Bed om, at Gud, vor Far, må hele hjerterne hos de 
albanske kvinder, der har været udsat for menneskehandel, 
og som har modtaget ”Hidden Treasures” (Skjulte-Skatte) 
drama-serien på lydafspillere, samt solcelle-radioer. Bed om, 
at han må drage dem til sig, og at de må lære Gud og hans 
kærlighed at kende. 
4. Bed om, at Gud må kalde og inspirere unge kvinder til at 
tage del i KmH-arbejdet i Finland. Tak for de hundredvis 
af  mænd og kvinder, der allerede er aktive i denne tjeneste. 
5. Bed om, at vi ikke må skamme os over evangeliet, der er 
Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Bed om, at vi må 
leve evangeliet ud, både i tale og handling. (Rom. 1,16)
6. Bed om, at Gud må røre de ukrainske kristnes hjerter, så 
de må vælge at gøre hans vilje og hans prioriteringer til de-
res egne. Bed om, at de må få mod til at give det frelsende 
budskab om Jesus Kristus videre til deres omgivelser. 
7. Bed om, at Gud må opmuntre de serbiske kvinder til 
ikke at miste håbet trods deres vanskelige vilkår, og at de 
må rette blikket mod det gode budskab om frelse i Jesus og 
de velsignelser, der er et resultat af  at søge Guds rige. 
8. Bed om, at kvinder i Afrika må tjene Gud alene; at de må 
undervise deres børn om Gud og være gode rollemodeller 
for dem. ”Du må ikke have andre guder end mig.” (2. Mos. 
20,3)
9. Bed Gud om, at det franske folk må søge Gud, som er 
det eneste svar på deres problemer, i stedet for at lave optø-
jer på gaderne over regeringens beslutninger og bekymring 
over den tabte høst (pga varme og tørke). 
10. Bed om, at norske kvinder ikke må være så optagede 
af  at øge deres velstand, hvilket også øger risikoen for at få 
stress, men må søge Gud alene. Bed om, at Gud må røre 

Bed for...
ved hjerterne på dem, der er ved at komme bort fra den kristne 
tro, og kalde dem tilbage i samfundet med sig. 
11. Bed om, at Gud må åbne de tamilske landsbykvinders øjne, 
så de kan blive frelst og sat fri. De er ofte fanget i trolddom, 
sort magi og overtro. 
12. Bed om, at Gud må øge antallet af  KmH-grupper i 
Tyskland, og at disse må være med i forbøn og tjeneste for de 
udlændinge, der bor i landet. 
13. Bed om, at det må gå op for mennesker, at vi bliver frelst 
af  nåde gennem tro, og at det ikke skyldes os selv eller vores 
gerninger, men er en gave fra Gud. (Ef. 2,8-9)
14. Bed om, at Gud vil skabe oprigtige venskaber mellem syd-
koreanske kristne og nordkoreanske flygtninge, når de kristne 
deler Jesu kærlighed med de landflygtige og imødekommer 
deres daglige behov. 
15. Bed om, at Gud vil frelse alle de kvinder, vi hver især har i 
vores liv og beder trofast for. Bed om, at han vil skabe troen i 
deres hjerter. 
16. Bed om, at mænd og kvinder må give deres liv til Jesus 
Kristus, for når de gør det, bliver de nye skabninger. Det gamle 
liv er forbi, et nyt er begyndt. (2. Kor. 5,17)
17. Bed om, at de mennesker i Finland, der søger efter en 
grundlæggende mening med livet, må finde Gud. Bed om, at 
de kristne må få styrke til at være stærke vidner og leve i over-
ensstemmelse med Guds Ord. 
18. Tak Gud for, at han bruger kvinder fra KmH til at nå 
kvinder over alt i verden med sin kærlighed. Bed om, at han må 
åbne flere døre for de canadiske kvinder, så de kan dele Kristi 
kærlighed med andre. 
19. Bed om, at Gud må bringe frelse og en større forståelse af, 
hvem han er, til de indsatte kvinder i Rumænien, når de enten 
selv optræder i eller ser KmH’s juleoptrin i fængslet. 
20. Bed om, at Gud vil danne KmH-bedegrupper for enhver 
nationalitet i Sverige. Bed om, at hver gruppe må få mod og 
styrke til at række ud til kvinder i Jesu navn.
21. Bed om, at mænd og kvinder må komme til tro på Jesus, 
for enhver som tror på Jesus, skal ikke fortabes, men have evigt 
liv. Tak for Guds kærlighed og gave i Jesus. (Johs. 3,16)
22. Bed om, at ikke-troende må komme til tro på Jesus denne 
jul, når de hører om Gud, der blev menneske.

23. Bed om, at muslimske flygtninge i Tyskland må kom-
me til tro på Jesus som deres frelser, og at de må lære 
KmH-programmerne at kende via internettet. 
24. Bed om, at afrikanske kvinder må blive sat fri af  den 
frygt, der er knyttet til overtro, ved at tage imod Guds 
sandhed og overgive deres liv til Gud. 
25. Bed om, at mennesker må forstå, at Jesus er vejen, 
sandheden og livet, og at ingen kan komme til Faderen 
uden gennem Guds Søn. (Johs. 14,6)
26. Tak Gud for, at der er frelse i Jesus og ikke ved nogen 
anden. Gud har ikke givet mennesker noget andet navn 
under himlen, som vi kan frelses ved. (ApG. 4,12)
27. Bed om, at Gud må røre ved kvinders hjerter og sind 
i Schweiz, så de må elske og beskytte deres ufødte barn 
og komme til at se værdien af  hvert eneste barn, som er 
skabt af  Gud. 
28. Tak for KmH-lytterne i Portugal. Bed om, at deres 
øjne må blive åbnet, så de ser, de har brug for Gud i 
deres liv, og tager imod Jesus Kristus som deres frelser. 
29. Tak vor Far for, at han alene er vores klippe og frelse 
og borg. Så vil vi ikke komme til at vakle. (Sl. 62,2)
30. Bed om, at Gud må sende vækkelse blandt de tyske-
re, der har glemt deres kristne rødder. Bed Gud om at 
vække denne nation til live. 
31. Bed om, at mænd og kvinder må tage imod Gud i 
deres liv, så han kan give dem ret til at blive hans sønner 
og døtre. (Johs. 1,12)

Ved du, at bedekalenderen udkommer på mange 
flere sprog end dansk? Der findes forbedere som 
dig i 125 lande ud over jorden!
Hvis du kender en, som ikke er dansk-talende, er 
det muligt at få bedekalenderen på andre sprog. 
Kontakt os endelig :-)
Som noget ret nyt, kan bedekalenderen også fåes 
på færøsk, så sig endelig til, hvis du kan bruge den!
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Gaver til Kvinder med Håb 
kan indbetales på giro
 +01<         +5165989< 
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

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

”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.

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.

Der ikke frelse i nogen anden end JESUS, for Gud har 
ikke givet os noget andet menneske i hele verden, der kan 
frelse os fra vore synder. (ApG. 4,12)

I denne måned bønfalder vi Gud om frelse! Vi beder Gud 
om at åbne øjnene på de åndeligt blinde; om at vække 
dem, der er åndeligt sløve; om at opmuntre de mismodi-
ge; om at frelse os fra at være slave under frygten; om at 
styrke vores tro og sætte os fri. 

Guds frelsesgave er svaret på vores problem med synden 
og adskillelsen fra Gud. Hans retfærdighed kræver straf  
over synden, men den samme retfærdighed blev stillet til-
freds gennem Jesu offerdød i vores sted. Jesu død skænker 
tilgivelse og frihed til enhver, der tror. 

Som Paulus proklamerer: ”Men da Guds, vor frelsers, 
godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste 
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men 
fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der 
genføder og fornyer ved Helligånden.” (Titus 3,4-6) Hvil-
ken fantastisk gave! Råb til Gud om frelse for dine kære, 
for de fortabte, for dine naboer og venner og for dit land. 
Bed om, at de må omvende sig fra deres synd og råbe i tro 
til vores mægtige frelser!

Men Gud vil mere end blot frelse os – han vil, at vores for-
hold til ham skal afspejle sig i et liv som ligner hans, hvor 
friheden i ham viser sig i alt, hvad vi har med at gøre. Vi 
synder ofte med vilje, kæmper med vores tanker eller føler 
os pressede og mismodige. Hans Ord viser os, hvordan 
vi skal sige ”nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve 
besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden.” 
(Titus 2,11-14) 

Der er kraft i navnet Jesus til at bryde enhver lænke, som 
binder os. Giv Gud dit sønderbrudte hjerte og dine brudte 
relationer. Vær lydig mod ham. Lad hans frelse flyde ind i 
hvert eneste område af  dit liv. Hold ikke noget tilbage for 
Gud. Lad ham eje dig helt. Vi vender os til Gud, som frel-
ser os og fylder os med sin glæde, når vi bøjer os for ham. 

”Herren lever! Lovet være min klippe! Min frelses Gud er 
ophøjet.” (Sl. 18,47).
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