Forenet i taksigelse til Gud
1. Lovet være vor Frelser! Kristne er under corona-krisen
blevet opmuntret til at dele deres tro og håbet om evigt liv
i Jesus Kristus med mennesker, der pga. krisen reflekterer
over livet, døden og evigheden.

11. Gud er vor frelses klippe. Tak Gud, fordi han bruger sit
Ord, der bliver sendt via KmH-programmerne i Bonaire og på
Facebook, til at drage mennesker til sig.
(Sl. 95, 1 -5)

2. Tak Gud for hans trofasthed og beskyttelse midt i
corona-krisen. Under nedlukningen bad det indiske KmH –
team dagligt til Gud fra kl 11. til kl 12. (1. Sam. 1, 10-11)

12. Tak Gud, fordi han er vor nærværende Far. Vi kan gå til
ham med vore smertelige familierelationer, og vi kan stole på
hans løfter: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”
(Hebr. 13, 5b)

3. Gud sørger for os! Tak Gud, fordi han har ledt en kvinde
til det norske KmH-team, der vil skrive sms-andagter. De
har optaget 80 andagter, som bliver sendt 3 dage om ugen
på Spotify, på deres hjemmeside og via sms.
4. Gud er håbets Gud. I tider med angst overvinder vi
vores frygt ved at stole på Gud. Han fylder os med glæde
og fred. (Rom. 15, 13)
5. Vi tilbeder Gud, som har al visdom! Selv under svære
omstændigheder drager Gud os til sig og kalder os til omvendelse. Hans veje er altid gode.
6. Tak Herren, fordi han er den, som kan forene sine børn.
Tak ham, fordi han har forenet KmH-bedegrupperne i
Nepal, og fordi han har gjort dem i stand til at finde deres
identitet, værdi, hvile og håb i Gud. (Sl. 62, 6-9)
7. Lov og pris vor Far for hans store barmhjertighed, og
fordi han har givet os mere tid, i denne periode, til at bede
for mennesker, der ikke kender Gud. Brug også denne
mulighed, til at bede for dem, som har brug for at få deres
forhold til Gud genoprettet.
8. I disse tider med usikkerhed og forandringer står Gud
som ham, vi kan stole på, og som holder sine løfter. Guds
løfter er vor faste klippegrund, som vi kan bygge vore liv
på. Vi er kvinder med håb! (4. Mos. 23, 19)
9. Sammen med det canadiske KmH-team takker vi Gud
for hans suverænitet. ”I ham blev alting skabt i himlene og
på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere,
magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.
Han er forud for alt, og alt består ved ham.”
(Kol. 1, 16-17)
10. Tak Gud for hans godhed. Gud gjorde det muligt for
institutioner, menigheder og naboer at skaffe mad til de
trængende, forsyninger til de arbejdsløse og husly til de
hjemløse.

13. Herren er ophøjet. Tak ham, fordi han har sørget for sponsorer til de indonesiske og javanesiske KmH-programmer siden 1999. Samtidig har Gud også sørget for, at lokale radio-stationer ville bringe udsendelserne. Millioner af kvinder har nu
hørt Guds Ord og er også blevet informeret om sundhed.
14. Vi takker Gud, fordi han er vor beskytter og vor tilflugt.
”Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans
vinger; hans trofasthed er skjold og værn.”( Sl. 91, 4)
15. Sammen med det finske KmH-team vil vi prise Gud, fordi
han lader alle ting samvirke til gode for os. Ved Jesu død på
korset afslører Gud det mysterium, at der er håb at finde i mørket og i det smertelige i vore liv. (Rom. 8, 28)
16. Tak Gud, fordi vi er kvinder med håb, som har vores værdi
og identitet i Gud, og fordi vi som hans døtre er skabt i hans
billede. (1. Mos, 1, 27)
17. Tak Gud for hans store suverænitet, at han brugte en verdensomspændende krise, under hvilken alle normale aktiviteter
blev sat på pause, til at få os til at reflektere over livet, døden og
åndelige værdier. Denne krise fik os til at overveje nødvendigheden af vort forhold til Gud og til andre.
18. Tak Gud for, at selv om det polske KmH-team ikke kunne
mødes ansigt til ansigt, forenede Gud deres hjerter gennem
online-bøn og gjorde det muligt at optage programmet ”Du er
værdifuld.” (Rom. 12, 5)
19. Gud er vor fred. ”Fredens Herre give jer freden, altid og på
alle måder!” (2. Tess. 3, 16a)
20. Bed om, at vi i denne tid, hvor mennesker er mere åbne
over for åndelige samtaler, trofast må dele vores vidnesbyrd
om, hvordan Gud har frelst os. Gud er vor tilgivende far!
(Ef. 4, 32)

21. Tak Gud, fordi han er vor skaber, og at han inspirerer
os, som er hans skabninger, til at tjene kvinderne i Ukraine gennem KmH-programmerne.
22. Tak Gud, fordi han er forsoningens Gud. Tak ham,
fordi han leder vore familier gennem prøvelser, der forøger vor tro på Gud og samtidig styrker vore relationer.
23. Pris Gud, fordi han er vor Frelser. Under karantænen
forsatte radioudsendelserne med evangeliets budskab til
Frankrigs befolkning. Bed om, at mennesker må se deres
behov for en Frelser og vende om fra deres onde vej.
(Jer. 26, 3)
24. Tak Gud, fordi ”Han er nådig og barmhjertig, sen til
vrede og rig på troskab.” (Sl. 145, 8)
25. Tak Gud for hans trofasthed. Gud har holdt sine
løfter om at beskytte, lede og inspirere det rumænske
KmH-team, når de besøger kvinder i de rumænske
fængsler. (Sl. 117, 2)
26. Tak Gud, fordi han har hele verden og alle mennesker i sin hånd. ”Der er ingen som du, Herre, stor er du,
stort er dit navn i styrke.” (Jer. 10 ,6)
27. Tak Gud for hver eneste, der er kommet sig efter at
være blevet smittet med COVID-19. Gud er den store
helbreder. Tak Gud for, at han berører liv direkte og
arbejder igennem et meget dedikeret sundhedspersonale.
(Sl. 103,3)
28. Jesus er livets brød. Tak for, at KmH – teamet i
Centraleuropa spreder dette budskab til mennesker, der
forsøger at tilfredsstille deres sjæle gennem rigdom.
(Johs. 6, 35)
29. Gud er vor trøster. Han har udøst sin nåde, medfølelse og trøst over familier i hele verden, som har mistet
deres kære de seneste måneder. (Es. 61, 2-3)
30. Sammen med det serbiske KmH – team vil vi takke
Gud for, at han selv i vanskelige tider viser os sin godhed
og giver os den trøst og opmuntring gennem sit Ord,
som vi har brug for.
31. Tak Gud, fordi han som den eneste har overvundet
døden. Jesus er opstandelsen og livet; den, der tror på
ham, skal leve, om han end dør. (Johs. 11, 25)
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Et sted at tilbede
Da Kvinder med Håb-teamet første gang mødte Chivy *,
var det ude på en cambodjansk mark hvor hun passede
køer.
Med begejstring i stemmen fortalte hun: ”Gennem Kvinder med Håb programmet gav Gud mig en vision om, at
vi skulle have et sted, hvor vi kunne komme i kirke, her i
min landsby, hvor de gode nyheder om Jesus endnu ikke
er blevet delt.”
Chivy og fem andre kvinder mødtes i hendes hjem hver
søndag for at bede sammen og blive opmuntret af Guds
Ord, mens de lyttede til Kvinder med Håb-programmet.
Om aftenen samlede hun børnene, for at de også kunne
høre budskabet. Men hendes store ønske var et stykke
jord og en kirkebygning, hvor hele hendes landsby kunne
høre om Jesus.
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”En dag bad en af mine naboer mig om at passe sine
køer, og hun betalte mig for det. Jeg begyndte at spare de
penge op, jeg tjente.”
Alt imens Chivy fortsatte med at tjene penge, bad hun
Gud om at sørge for et stykke land, hvor de kunne bygge
en kirke. Endelig en dag kom der et svar. ”En, der ejede
noget jord tæt på mig, satte det til salg, og jeg var i stand
til at købe det billigt!”
Kvinder med Håb-temaet i Cambodja blev inspireret af
Chivys historie og besluttede sig for at holde en julegudstjeneste sammen med hende på hendes nye jordstykke.
Af de 40 kvinder og mænd, der kom for at fejre jul, var
kun fem til syv kristne. De priste Gud, spillede spil og
fortalte om Jesu fødsel og den frelse, han tilbyder. Til sidst
samlede gruppen af mennesker sig om en frokost, som
Chivy og hendes venner havde forberedt til lejligheden.
”Gud har planer for denne landsby”, fortæller en Kvinder
med Håb-medarbejder.
Chivy takker Gud for, at Han kan bruge de penge, hun
har tjent ved at passe køer, og derigennem realisere drømmen om at landsbyens beboere må lære Jesus at kende, så
de sammen kan tilbede den store Giver.
* Ikke hendes rigtige navn.
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