Bed om frelse til verden
1. Samtidig med at enkeltpersoner i Kirgisistan søger Gud
i denne krisetid, vender flertallet sig mod islam. Bed om, at
de kristne må være frimodige vidner og om, at indbyggerne
i Centralasien må finde frelse hos den eneste sande Gud.
(Es. 45,6)
2. Bed om, at de kristne i Cambodja må være ét i Herren
og sammen være lys og salt, så de ikke-troende ser Guds
kærlighed og ønsker at blive frelst. (Matt. 5,13-16)
3. Bed om hjælp og redning for de mennesker i Etiopien,
der har mistet deres arbejde som følge af COVID-19, og
som derfor sulter. Bed for de mange, der risikerer at dø,
fordi de ikke har fået medicinsk behandling i tide. (Sl. 54,4)
4. Bed for dem, som kun er kristne af navn i Ukraine og
udfører religiøse ritualer uden at være frelst. Bed om sand
åndelig vækkelse i deres liv. (2. Kong. 17,33)
5. Bed om frelse og udfrielse for de kvinder, der er blevet
tvunget til at arbejde i asiatiske bordeller. Bed også om
visdom til de kristne organisationer, der arbejder på at få sat
disse kvinder fri, både fysisk og åndeligt. (Jer. 34,8)
6. Bed om, at mennesker, der i denne corona-tid råber til
Gud i fortvivlelse og desperation, må finde den sande Gud,
som giver håb og fred til dem, der tror på ham og følger
ham. (Sl. 119,146)
7. Bed for de isolerede kvinder i Albanien, hvis ægtefæller
forbyder dem at læse i Bibelen, eller som ovenikøbet brænder deres bibler af. Bed om, at de må finde håb og frelse i
Jesus gennem KmHs radioprogrammer. (Sl. 10,17)
8. Bed om, at de kvinder, der er fanget i okkulte praksisser
og skadelige traditioner i Benins landdistrikter, ved Guds
Ord må blive sat fri og opleve hans kærlighed. (5. Mos.18,9)
9. Bed om stor visdom til producerne af KmH-programmet i Uruguay, så de kan præsentere budskabet om frelse på
en klar måde. Bed også om, at de må få respons fra lytterne.
(Ef. 6,19)
10. Bed om, at de kristne i Tyskland må blive opmuntret
til at bede for udbredelsen af Hidden Treasures – lyddrama-serien (Skjulte Skatte) i Europa. Bed om, at mediemissionen må være med til at hjælpe kvinder ud af prostitution
og til, at de bliver frelst. (Jak. 5,16)

11. Bed om, at de politiske partier i Singapore må stå sammen
og arbejde til bedste for nationen, så de også finder måder at
komme vel igennem pandemien på. (2. Krøn. 30,12)
12. Bed om, at de kristne i Frankrig må vende om fra deres
selvcentrerede liv og i stedet må elske andre, få mod til at vidne
om Gud og til at bede inderligt om vækkelse i deres land.
(Rom. 13,8)
13. Under corona-krisen har mange familier i Vietnam modtaget Jesus som deres Frelser. Bed om, at de vil begynde i
bibelstudiegrupper, så de derigennem må blive styrket og lære
mere om Gud og deres nye tro. (Hebr. 5,14)
14. Bed om, at Helligånden må oplyse hjerterne i de mennesker, der sidder i brasilianske fængsler, så de må lære Jesus at
kende som deres Frelser og derved opleve sand frihed. (Gal.
5,1)
15. Bed om, at denne tid med isolation må få befolkningen i
Sydafrika til at evaluere deres liv, og til at reflektere over, hvor
de går hen efter døden. Bed vores Far om at åbne deres øjne
for sandheden, så de vil omvende sig, modtage frelsens gave og
blive genforenet med deres Skaber. (Mark. 1,15)
16. Bed om, at vi må blive villige til at ændre vores prioriteringer, tidsplaner, relationer og alt det, der dagligt forhindrer os i
at følge Guds vilje. (Sl. 25,4-5)
17. Råb til Gud for det nepalesiske folk, der søger frelse gennem ofringer i templet og til guder, gennem uddeling af mad til
de fattige eller gennem pilgrimsrejser. Bed om, at de søgende
mennesker må komme i kontakt med kristne, så de opdager, at
der kun er frelse ved troen på Jesus Kristus. (Gal. 2,16)
18. Bed om, at de frø, som KmH-frivillige, undervisere og
medarbejdere i Paraguay har sået i hjerterne hos de kvinder, de
arbejder iblandt, må bære frugt. (Johs. 15,4-5)
19. Bed om, at de indonesiske- og javanesiske KmH-teams
arbejde gennem radioprogrammer, sundhedshjælp og oplæring
i håndarbejde må være redskaber for Gud til at åbne ikke-kristnes hjerter og øjne, så de ser Guds kærlighed og frelsesgave.
(ApG. 26,17b-18)
20. Bed om frelse for kvinder i den arabiske verden. Bed om,
at de må blive sat fri af den smerte og ødelæggelse, der ofte
findes i disse samfund. (Sl. 119,18)
21. Bed om enhed og lægedom i de familier i Danmark, hvor
vold i hjemmet er taget til som følge af denne tids isolation og
nedlukninger. Bed om, at Gud må være deres tilflugt og om,

at de, der er i fare, må finde et sted, hvor de kan være i
sikkerhed. (2. Sam. 22,3)
22. Bed om, at nordkoreanske flygtninge i Kina, Rusland
og Sydøstasien må høre evangeliet og modtage Jesus
som deres Frelser. Bed Gud beskytte de missionærer, der
tager sig af flygtningene. (Es. 16,3b-4a)
23. Bed om enhed blandt kirkerne i Albanien. Bed Gud
om at give præsterne og lederne ydmyge hjerter, så de ser
på hinanden med Guds blik. Bed om, at de ikke-kristne
må bemærke, at kærligheden blandt menighedslederne
kommer fra Gud. (1. Kor. 12,12)
24. Bed om frelse for alle dem, der ikke kender Gud.
”Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus;
for han skal frelse sit folk fra deres synder.” (Matt. 1,21)
25. Bed for de mennesker i Polen, der kommer i kirken,
og som ønsker at hjælpe de nødlidende, men ikke selv
har fundet frelsen i Jesus Kristus. (Hebr. 2,1-4)
26. Bed om, at kvinder og piger i Liberia må tage imod
Jesus Kristus, når de lytter til KmH-programmer og prædikanter, og at de må træffe en fast beslutning om at give
deres liv til Kristus. (5. Mos. 17,11)
27. Bed om, at fortællingen om Jesu fødsel må udløse
samtaler, vække folks hjerter og få mennesker til at modtage Jesus som deres Frelser, når den sendes i radioen i
Cambodja. (1. Pet. 1,3)
28. Bed Gud om at give KmH-teamet i Indien styrke og
mod. Bed om, at deres vidnesbyrd må berøre kvinders
hjerter, så de tager imod Jesus. (Mark. 8,34-38)
29. Bed for de unge i Sverige, der har forladt det kristne
fællesskab, og som nu sætter spørgsmålstegn ved deres
baggrund. Bed Helligånden om at vise dem, at de tager
fejl, og overbevise dem om Guds sandhed. (Sl. 78,6-8)
30. Bed om fred og stabilitet i Etiopien - om enhed og
harmoni blandt de forskellige folkegrupper. Bed Gud beskytte mennesker, der bor på landet, mod guerillasoldater
i den vestlige del af landet. (Kol. 3,14)
31. Bed om, at de rumænske indsatte i fængsler må få et
ægte forhold til Gud, så de ser sig selv som syndere og
tager imod Guds nåde. Bed om, at de må opleve at få et
helt nyt liv ved at omvende sig og tro på Jesus. (2. Kor.
5,17)
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Af Emilie Felix, volontør hos Kvinder med Håb

Kvinder med Håb i Rumænien forsøger at opfylde nogle
af behovene hos indsatte i fængsler og deres familier, og
de har fundet på en unik og smuk måde at dele evangeliet med disse mennesker.
Sidste jul blev et teaterstykke fremført af fanger og for
fanger fra otte forskellige fængsler. De kvindelige fanger
opførte også dramaet i deres eget fængsel, hvor kvindernes børn kunne deltage, og på den måde være sammen
med deres mødre.

Forenet i bøn
for verdens frelse

Men der var specielt én episode, som fremhævede effekten ved teaterstykket. Episoden udspillede sig under
en fremvisning af teaterstykket, for et dagtilbud med 40
Roma-børn. KmHs nationale koordinator i Rumænien,
som er forfatter og instruktør af dramaet, beskriver et
”helligt øjeblik”, som gav både fanger og medarbejdere
tårer i øjnene. Efter teaterstykket var fremført, og julesalmerne var sunget, løb roma-børnene hen mod fangerne
og gav dem store knus. Mange af fangerne var mødre,
som savnede deres egne børn. Hjerterne blev i sandhed
fyldt med glæde i de flygtige minutter, som krammene
varede.
Fortællingen om Jesus barnet, som lå i krybben, nåede
helt ind i hjerterne hos både børn og voksne, da de lyttede til fortællingen om, hvorfor han kom ned til jorden,
og hvad hans formål var. Jesus levede et perfekt liv på
jorden og adlød altid sin Far. Vi ved, at vi ikke lever
perfekte liv her på jorden, men på grund af troens gave,
kommer vi til at elske Herren med hele vores hjerte, sjæl,
styrke og sind, men også vores naboer som os selv.
Apostlen Paulus taler om at være Jesus Kristi fange for
hedningers skyld (Ef 3,1).
Paulus forklarer, at vi som troende bliver bygget op til en
bolig for Gud i Ånden. Det er sådan, vi går fra syndens
fængsel til frelsens fred.
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