Bedeemner
1. Bed for de mødre på flugt, der prøver at sørge for deres
familier med kun begrænset adgang til mad, rent vand, elektricitet og under dårlige sundheds- og hygiejneforhold.
2. Bed om, at de KmH-programmer, der sendes på flygtninges egne sprog, må nå de mennesker, 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 tilbud om
frelse for intet. 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 de mennesker, der i forvejen kæmper for at de
selv og deres familier kan overleve og så oplever, at deres
eget land bliver oversvømmet af tusinder af trængende
flygtninge.
5. Bed om, at de troende i Ukraine må vie deres liv til Gud,
sætte deres håb til ham og bede uophørligt.
6. Bed for de overlevende fra massakre, etnisk udrensning,
borgerkrige, civil uro, fraktionskampe, religiøse og politiske
konflikter og uafhængighedskrige. Bed om, at familier må
blive bragt sammen, så børnene kan blive helet og opnå
fred.
7. Bed om, at Uruguays nylig valgte ledere må eje en ægte
tro på Gud, og at de må styre landet med gudfrygtig visdom og retfærdighed.

12. Tak for vore afrikanske søstre, der er rollemodeller i at bede
højt. Bed om mod til de kvinder fra andre kulturer, som finder
det svært at bede højt og med engagement i større forsamlinger.
13. Bed om, at vi ikke må være bekymrede for noget, men altid
bede til Gud med taksigelse. Tak for, at Guds fred vil bevare
vore hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil. 4, 6 – 7)
14. Bed om, at de mere velstillede kristne i Centraleuropa må få
nød for de fattige, så de beder for dem og hjælper dem.
15. Bed om, at Gud må opmuntre kvinder i Rumænien til at
leve et rigt liv i bøn. Bed om, at Gud må oprejse kvinder i
Rumænien og i hele verden til at være gode forbilleder for den
næste generation mht. bønslivet og det at være kvinde.
16. Bed om, at kvinders, hustruers og mødres forbøn må have
indvirkning på hjemmene, ægteskaberne, arbejdspladserne og
nationerne.
17. Bed for de kvinder, der er blevet gravide efter en voldtægt
under krig eller under flugt. Bed Gud hjælpe dem med at få
den medicinske, psykologiske og åndelige hjælp, som de har
brug for.
18. Bed om, at Gud må lede de mennesker i Finland, der er
trætte af at leve et hektisk og stressfyldt liv, til at se de dybe
sandheder i Guds Ord og til at blive stille i bøn.
19. Bed om, at kvinder i Canada må få lyst til at bede sammen
og for hinanden og for Kvinder med Håb.
20. Bed om, at vi må være glade i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen. (Rom. 12, 12)

8. Bed om, at kvinder i Polen dagligt må have en stille
stund sammen med Gud, så de kommer til at ligne ham, og
at de må bede uophørligt for de fortabte og sårede.

21. Bed om, at kristne i Danmark, i Grønland og på Færøerne
må prioritere bønnen og tage sig tid til at bede alene og sammen med andre.

9. Bed for enhver, der i Albanien benytter bedekalenderen,
at de må være trofaste i forbønnen og stole på, at Gud
hører og værdsætter hver eneste bøn.

22. Tak for, at kirker og enkeltpersoner støtter den kroatiske
forbønstjeneste. Bed om, at disse mennesker, der strider i bøn,
må tjene kvinder i deres omgangskreds på en praktisk måde.

10. Gud kalder os til kamp i forbønnens tjeneste. Bed
inderligt for dem, der endnu ikke har hørt evangeliet. Bed
om, at mure må blive nedbrudt, og arbejdere må blive sendt
ud. Bed for deres beskyttelse og om at mennesker må blive
frelst.
11. Tak Gud for de nepalesiske kristne, der bruger deres
radioer derhjemme og på deres arbejdsplads til at sende
KmH – programmer, som bringer evangeliet til alle, der vil
lytte.

23. 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 da vil miste den økonomiske hjælp,
som de ikke kan overleve uden.
24. Bed om, at vi må bede, som Jesus gjorde – i fuldstændig afhængighed af Faderen.
25. Tak for, at Indien uddeler bedekalenderen på 11
sprog. Bed om, at Gud må tilskynde indiske kvinder til at
bede for andre kvinder og for deres nations beskyttelse
og udvikling.
26. Bed om, at vor Far må styrke de kinesiske kristne
kvinder. Mange kvinder bliver ikke gift, da der ikke er
nok kristne mænd. ”For din skaber tager dig til hustru.”
(Esaj. 54, 5) Styrk de kristne kvinders hjerter, hvis ægtemænd endnu ikke er kristne.
27. Gud har kaldet os til at bede for vore nationers ledere. Bed Gud om at være inde over alle dele af Sydafrikas
regeringsområder og bed om, at al korruption må komme for en dag.
28. Bed om, at de troende i Serbien må forstå vigtigheden af bøn og tilbringe tid sammen med Gud, så de kan
høre, hvad der er Guds vilje med deres land. Alene Gud
kan give styrke, fred og glæde.
29. Bed om, at de latinamerikanske kristne må ønske at
kende Guds vilje med dem og leve som Gud vil og gå til
Gud i bøn.
30. Lad os frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for
alle mennesker, for konger og alle i høje stillinger. (1.
Tim. 2, 1 – 2a)
31. Tak Gud for den Internationale Dag for Unåede, for
den afgørende rolle som TWR spiller i samarbejdet med
sponsorerne og for visionen, som opfordrer hver eneste
kristen til at være med til at gøre Kristus kendt blandt de
unåede folkegrupper.

‘Fokus på
Kvinder med Håb’

FORENET I BØN
FOR FLYGTNINGE

”Fokus på Kvinder med håb” er et program på
Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30.
Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Hvert minut lader 25 mennesker et eller andet sted i verden
alt bag sig for at undslippe krig, forfølgelse eller terror.
Der er på verdensplan i øjeblikket 70,8 millioner fordrevne
mennesker. Vi vil i denne måned bede for flygtninge, asylansøgere og internt fordrevne mennesker og for dem, der
forlader deres hjem på grund af naturkatastrofer, arbejdsløshed eller ønsket om en bedre tilværelse.

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
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kvinder med håb” den fjerde torsdag i måneden kl.
19.05.
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De komponenter, der ligger til grund for denne verdensomspændende krise, er så mange, at situationen synes håbløs. Selv det at forsøge at opfylde de mest basale behov for
dem, der er berørt af krisen, virker overvældende. Verden er
usikker og har behov for en Frelser, der kan bringe fred og
udfrielse. Jesus, der netop er den frelser, var selv en udstødt
her på jorden. Han forenede jøder og hedninger (grupper,
der ofte bekrigede hinanden) gennem sin død på korset og
nedbrød den mur af fjendskab, som adskilte dem. (Ef. 2,
14). Og på samme måde ønsker han i dag at frelse verden.

Forenet i bøn
for flygtninge

Vi vil bede om, at Gud må give regeringer og hjælpeorganisationer visdom, ressourcer og strategier, så de fordrevne kan få den fornødne hjælp til at genopbygge deres
tilværelse.
Vi vil bede om, at de kristne i kærlighed må tage imod de
nytilkomne – ved at tolke for dem og lære dem sproget –
og ved at være der for dem, mens de lærer en ny kultur at
kende. Han forventer, at vi løser de undertryktes lænker,
deler vort brød med den sultne og giver husly til de hjemløse stakler. (Esaj. 58, 6-7)

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

Men det er kun vor Far, der kan hele den enkelte, hele de
børns liv, der har set deres familier blive myrdet og hele
de kvinders sind, der er blevet voldtaget under flugten fra
deres hjem. Bed om, at de, der er i nød, må råbe til Gud, der
ser deres problemer og forstår deres sorg. Vi vil bede om,
at ofrene må overgive sig til Gud, der hjælper de faderløse.
(Sal.10, 14)

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

Midt i alt kaos opbygger Gud liv og bringer håb. På trods
af den globale humanitære krise fornyes Guds menighed
konstant, og er med til at Gud bringer lys og liv til de mest
sårbare mennesker.
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