Bed for...
1. Bed for de mødre og fædre, der lider, fordi de har mistet
et barn ved en ufrivillig abort. Bed om, at de må gå sammen gennem denne sorgproces og finde trøst og lægedom
og håb hos Gud. (Es. 51,12)
2. Bed for ægteskaber i Danmark. Skilsmisseraten er på
46,5 %, og der kræves ikke forudgående separation for at
den kan træde i kraft.
3. Bed om, at der må komme flere muligheder for job i
nærområdet i Indonesien og Centralasien. Mange ægtemænd og hustruer må tage udenlands for at få et arbejde og
nødsages til at efterlade deres børn alene eller hos slægtninge og venner.
4. Gud har sagt, at en ren og ægte gudsdyrkelse for ham er
at tage sig af faderløse og enker. (Jak. 1,27) Bed om, at der
må blive udarbejdet retfærdige love, som kan blive til hjælp
for dem, og at Kristi legeme må tage sig af dem i nød.
5. Bed for de enlige mødre, der flygter fra Nordkorea. Bed
om, at sydkoreanske kristne må tage sig af disse sårbare
mødre og børn.
6. Bed for de 300.000 portugisiske par, der kæmper med
barnløshed. Bed om, at Gud må give dem håb og give dem
den livets gave at kunne få et barn selv, adoptere et eller
spille en afgørende rolle i et andet barns liv.
7. Bed om, at unge mennesker i Bulgarien må følge Herrens bibelske forordninger for moral i stedet for at gifte sig
for pengenes skyld eller leve i et papirløst forhold. (Ef. 5,3)
8. I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag. Bed
om, at kvinder må leve som Guds døtre med deres enestående kald og med den udrustning, Gud har givet dem.
9. Bed om, at Gud må lede de afrikanske kirker til at støtte
enker både økonomisk og socialt. Bed om, at de offentligt
må påtale de skadelige kulturelle ritualer, som enker tvinges
til at deltage i. (Sl. 68,6)
10. Bed Gud om, at der må blive sat en stopper for familiers bortsalg af døtre og videresalg af brude til menneskehandel. Bed om, at ugifte kinesiske mænd må finde kvinder,
der er villige til at indgå ægteskab.
11. Bed om, at rumænske og albanske kvinder og mænd må
bygge deres ægteskaber og liv på Bibelens anordninger, og
at de må være levende kristne rollemodeller for deres børn.

12. Bed for Frankrig, der har det laveste antal ægteskaber i
forhold til antal indbyggere i Europa. Bed om, at ægteskab og
troskab må blive mere værdsat, og at kristne må leve deres liv i
overensstemmelse med Guds Ord.
13. Bed om, at finske ægtefæller må være villige til at investere
i deres ægteskaber og forpligte sig på dem. Bed om, at de må
vende sig fra en selvisk indstilling og i stedet leve med hinanden ud fra den bibelske kærlighed.
14. Bed om, at kristne må støtte forældre, der har mistet et
barn pga. ufrivillig abort, og at de må anerkende forældrenes
tab ved at bede sammen med dem og være der for dem, så forældrene får mulighed for at åbne op for deres inderste følelser.
15. Tak Gud for, at han i årtier har ledet de politiske forhandlinger og love i Finland til at være til gavn for mødre.
16. Bed om, at kirken i Nepal må undervise ret om ægteskabet, og at de kristne må være gode eksempler på gudfrygtige
ægteskaber. Bed om, at både tvungne ægteskaber og børneægteskaber må blive afskaffet. Disse ægteskaber ender ofte med
skilsmisse eller selvmord.
17. Bed om, at serbiske ægtemænd må forpligte sig på at leve,
som Bibelen foreskriver det, så de elsker deres hustruer med
inderlig kærlighed. (Ef. 5,25)
18. Bed om, at indiske kvinder må finde glæde i deres moderkald og tage imod det som Guds gode plan for dem.

25. Bed om, at japanske mødre må få styrke til at tage sig
af deres børn. Deres ægtemænd arbejder til sent ud på
aftenen.
26. Bed om, at mødre, der er blevet forladt, må finde
lægedom for deres vrede og smerte, så de tillader, at
deres børn ses med deres far og således drager nytte af
relationen.
27. Bed om, at den afrikanske kirke vil undervise i troskab og forældreansvarlighed, og at de kristne må være
gode rollemodeller. Mange drenge, som bor alene med
deres mor, har ingen faderfigur, de kan spejle sig i.
28. Bed om, at familier med kun en forælder ikke må forkæle deres børn, men i stedet opdrage dem med kristne
værdier, så børnene kan stå på egen hånd, når de bliver
voksne.
29. Bed om, at tanzaniske enker må få tilladelse til at
beholde deres ejendele og få tildelt deres arv, hvilket som
regel bliver nægtet af den afdødes familie. (Sl. 33,22)
30. Bed om, at de kvinder i Kroatien og Uruguay, som er
udsat for vold i hjemmet, må gøre opmærksom på det, så
både de og voldsmanden kan få hjælp.
31. Bed om, at Peggy Panks, som leder KmH-arbejdet,
dagligt må leve i Guds nærvær og få den hvile, som kun
vores Far kan give.

19. Bed om, at der må sættes en stopper for de overgreb, japanske piger udsættes for, og som forhindrer dem i at komme i
skole og i at få videre uddannelse.
20. Bed om, at Guds Ord må bringe lægedom til de kvinder i
Elfenbenskysten, som er fyldt med skam, og som bliver forkastet, fordi de er barnløse. (Sl. 62,6)
21. Bed om, at koreanske par må søge Guds vilje for, hvornår
de skal indgå ægteskab og have børn. Sen alder og stress medfører større risiko for barnløshed.
22. Bed om, at tyske forældre må prioritere at leve efter Guds
Ord i deres familier og ikke have præstation i skolen og høje
lønninger som deres mål for livet.
23. Bed om, at enlige mødre og deres børn må modtage den
økonomiske, følelsesmæssige og åndelige støtte, som de har
brug for.
24. Bed om, at vietnamesiske kvinder må finde deres frihed
og identitet i at være Guds døtre og derved blive befriet fra
voodoo og dens slaveri.

I forbindelse med Norea Mediemissions 50 års
jubilæum den 2. februar 2020 havde vi besøg
af Kvinder med Håbs globale leder, Peggy
Banks, som holdt et seminar om arbejdet. Her
ses hun (tv) sammen med tre danske deltagere,
der også er KmH forbedere.
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Bøn for familier og relationer
Vi er ikke alene - Gud har skabt os til at indgå i relationer, og
samtidig er vore relationer med hinanden i konstant forandring.
Nye relationer dannes naturligt gennem ægteskab, familie,
barnefødsel og venskab, mens andre fratages os eller slet ikke
bliver til noget pga. abort, barnløshed, skilsmisse, enkestand
eller sygdom. Når vi gennemlever livets årstider, gør Gud det
meget klart for os, at han er Immanuel – Gud med os – og at vi
skal være der for hinanden.
Men hvad sker der med en, hvis ingen kender til ens smerte?
Når man f.eks. bliver en del af den store gruppe af forældre, der
har glædet sig over at blive gravide for så at miste sit barn, fordi
man aborterer eller får et dødfødt barn? På trods af, at 10-20 %
af alle graviditeter ender med abort, altså hyppigt, så gør det
ikke ensomheden, forvirringen, skammen, skylden og depressionen mindre hos de sørgende forældre.

Kvinder
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Så hvordan forholder man sig til den smerte og følelse af
tomhed, som er følgen af at have mistet et barn? Man sørger
forskelligt, men man er nødt til at give sig selv lov til at sørge
den tid, man har brug for. Ens ægtefælle sørger måske på en
anden måde end en selv; ikke desto mindre er det vigtigt, at
man fortsætter med at tale sammen, ærligt deler ens følelser
med hinanden og afstår fra at dømme hinanden for den måde,
hvorpå den anden sørger. Det er vigtigt, at man sammen finder
en måde, hvorpå man anerkender sit barns liv - en måde hvor
man i fællesskab kan ære og huske barnet.
Det har aldrig været meningen, at man skal gå denne sorgens
vej alene. Råb til Gud og ræk ud efter andre. Find ind i en
sorggruppe i kirken eller find sammen med en gruppe på nettet,
for dem der har mistet et barn. Gud ser den enkeltes smerte og
”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem,
hvis ånd er sønderbrudt.” (Sl. 34, 19).
Som Kristi legeme må vi komme dem, som sørger, i møde,
anerkende deres tab, være opmærksomme på både moderen og
faderen og give dem tilladelse til at sørge, som de har brug for,
og udtrykke deres inderste følelser. Bed sammen med dem og
vis samtidig både medfølelse og håb. Vær der for dem selv om
tiden går, og det trækker ud.
Vi kan blive trøstet af Gud ved at se, hvordan Jesus måtte lide.
Han blev fornægtet og forladt – og måtte derefter gå alene til
korset for at dø. Jesus forstår de oplevelser af smerte og den ørken af forladthed, som vi går igennem. Vi beder ikke til en død
frelser, men til en der lever og beder for os nu i Himlen!
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