
1. I Paraguay deler Kvinder med Håb (KmH)-teamet Guds 
Ord med kvinder fra Trinidad og ligeledes med kvinder, 
der tjener Gud i ”Buen Pastor fængslet”. Bed om, at Guds 
frelse, håb og liv må fylde disse kvinders hjerter, så de bliver 
i stand til at leve ret for Gud. (Ordsp. 2, 6-11)
2. Bed om, at Gud må kalde kvinder i Frankrig til at gå 
sammen i KmH-teams. Bed om, at de troende må få et 
inderligt ønske om at vokse i troen på Gud, må få en tørst 
efter at læse Guds Ord, bede og dele deres tro. (Matt. 5,6)
3. Tak for, at der i 2020 har været 3000 henvendelser på 
baggrund af  KmH-programmet på indonesisk og yderlige-
re 2000 henvendelser på den javanesiske version. Kvinderne 
giver udtryk for, at de lærer Jesus at kende og bliver styrket i 
troen. (Fil. 4,13)
4. Bed om, at programmet ”You Are Precious” (Du er vær-
difuld), der produceres af  KmH-teamet i Polen, må være et 
redskab til, at kvinder og piger ser deres uendelige værdi for 
Gud (Ordsp. 31,10)
5. Bed om, at KmH-bedekalenderen må blive værdifuld for 
de tyske og nordeuropæiske kristne og inspirere kvinder 
til at bede, nære deres tro og udleve den, så de kan hjælpe 
dem, der har et behov. (Ef. 4,14-16)
6. Tak for, at på trods af  lukkede kirker og en stor del 
af  befolkningen, der ikke selv kan læse Bibelen, så har 
KmH-programmerne gjort det muligt for mange nepalese-
re at lytte til evangeliet, at give deres liv til Jesus og at vokse 
i troen. (Sl. 25,4)
7. Der er ikke noget, der er vigtigere for os end at have et 
personligt forhold til Gud, vores skaber og opretholder. 
Bed om, at vi på dage, hvor Gud synes langt væk, må stole 
på hans løfter om, at han vandrer ved vor side time for 
time, øjeblik for øjeblik! (Es. 40,11)
8. Bed om, at de kinesiske kristne kvinder midt i alle deres 
daglige gøremål må tage sig tid til at sætte sig ved Jesu fød-
der og lytte til hans Ord, ligesom Maria gjorde, og derved 
vokse i troen. (Luk. 10,39-42)
9. Bed om, at det sydafrikanske KmH-team må få mulighed 
for at undervise folk i, hvordan de får et sandt og sundt for-
hold til Gud, og hvordan de kan leve for Gud midt i denne 
ekstremt farlige og svære tid. (2. Mos. 19,5)

Bøn om åndelig vækst 10. Bed om, at kvinder i Liberia må fortsætte med at vokse i 
troen gennem KmH-programmerne, og at de må udleve deres 
tro ved at dele den med dem, de bor i blandt. (2. Thess. 1,3)
11. Bed om, at Guds budskab om kærlighed og frelse må 
forvandle hjerterne hos de mennesker, der lytter til KmH-pro-
grammerne på indonesisk og javanesisk – enten det sker gen-
nem de lokale radiostationer eller gennem MP3-afspillere mm.
12. Bed om, at kvinder i Indien må vælge at bruge mere tid på 
Guds Ord på trods af  deres mange forpligtelser overfor famili-
en og samfundet. (Sl. 119,16)
13. Bed om, at Gud må styrke de cambodjanske kristne kvin-
der, der er gift med ikke-troende mænd, som ikke tillader, at 
deres hustruer deltager i gudstjenester eller har fællesskab med 
andre troende. Bed om, at kvinderne må få åndelig føde gen-
nem Guds Ord og gennem KmH – og andre kristne program-
mer. (Es. 40,31)
14. Bed Gud om at beskytte sin menighed mod falsk forkyn-
delse. Bed om, at Gud må give sine troende visdom og døm-
mekraft, så de kan skelne mellem sand og falsk forkyndelse ved 
at fordybe sig i Guds Ord og dermed stå fast. (2. Tim. 2,15)
15. I 2. Pet. 3,18 læser vi: ”Voks i nåde og erkendelse af  vor 
Herre og Frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til 
evighedens dag. Amen!” Bed Helligånden udvirke dette i os! 
16. Bed om, at KmH-udsendelserne i Polen må hjælpe lytter-
ne til at forstå, at Gud er en nidkær Gud, der ikke kan dele sit 
folks kærlighed med nogen anden. (2. Mos. 20,5)
17. Bed for dem, der har forladt den kristne tro ud fra den 
overbevisning, at Gud er skyld i de problemer, de er havnet i. 
Bed om, at de må få et sandt og bibelsk syn på, hvem Gud er. 
(5. Mos. 30,1-3)
18. Bed om, at de kvinder, der lytter til KmH-programmerne i 
landdistrikterne i Paraguay, må blive berørt af  det, de lytter til, 
så de vokser både i kendskab til Guds Ord og i villighed til at 
adlyde Ordet. (Kol. 1,9-10)
19. Tak Gud for det gode fællesskab, der er blandt kristne 
kvinder i Elfenbenskysten. Bed om, at disse kvinder må blive 
styrket i troen, når de samles for at bede, og at de må vokse 
i kundskab om Gud og hans Ord, så de sætter al deres lid til 
ham. (Kol. 1,11-12)
20. Bed om, at kristne i Danmark, i Grønland og på Færøerne 
må prioritere bibellæsning højere, både enkeltvis og som fami-
lie. (2. Pet. 1,2)

21. Bed om, at kvinder, der samles på tværs af  Canada 
for at bede sammen ud fra KmH-bedekalenderen, må 
vokse i troen på Gud. ”For hvor to eller tre er forsamlet i 
mit navn, der er jeg midt iblandt dem.” (Matt. 18,20)
22. KmH i Norge laver udsendelser bestående af  små 
andagter, hvor der deles et bibelvers med forklaring. Bed 
om, at kvinder må blive berørt af  det, de hører, og blive 
tørstige efter at læse mere i Guds Ord. (Es. 55,11)
23. Tak for, at det er muligt for KmH-medarbejderne i 
Brasilien at nå kvinder med Ordet på forskellige måder. 
Bed om, at de kvinder, der lytter til programmerne og an-
dagterne må blive forvandlet af  Guds Ord. (Hebr. 4,12)
24. Tak Herren for det privilegium, at vi må kaldes hans 
døtre. Må vi være taknemmelige for det forhold og fort-
sætte med at hungre og tørste efter Gud. (Kol. 3,16)
25. Alene Guds Ord er sandt! Bed om, at de kristne i 
Uruguay må vokse i en større forståelse af  Guds Ord 
ved at studere det, så de kan dele denne livgivende sand-
hed med andre. (2. Pet. 1,5-8)
26. Bed om, at koreanske kristne kvinder må grunde på 
Guds Ord, så de efterlever Guds vilje og formål med 
deres liv. (2. Pet.1,3)
27. Bed om, at kirken i Elfenbenskysten må gøre Guds 
vilje mht. enker og forældreløse, og at den må række ud 
og hjælpe kvinder og piger både åndeligt og menneske-
ligt. (Jak. 1,27)
28. På grund af  COVID-19- pandemien kan mange 
kristne ikke samles til gudstjeneste. Bed derfor om, at 
de må styrkes i troen og komme nærmere Gud, når de 
sidder selv derhjemme. (Ords. 30,5)
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Kvinder med Håb bringer håbet i Jesus til kvinder rundt 
omkring i verden og på tværs af  generationer. Vi længes 
efter, at kvinder skal komme til at se sig selv som værdi-
fulde i Guds øjne – som Hans dyrebare døtre. Men har 
vi selv taget imod dette budskab i vores eget liv og lever 
vi i den virkelighed?

Ærlig talt, så har vi alle oplevet smerten ved at blive 
såret eller afvist. Ofte giver de sår, vi har fået tidligere, 
os et urigtigt billede af, hvem vi er, og hvordan Gud ser 
på os. Men Gud opfordrer os til at bringe disse upræci-
se billeder frem for Bibelen og sammenligne dem med, 
hvad Han siger om os. I en af  de nyere oversættelser af  
Ef. 2,10 kalder Paulus os for Guds mesterværk – med 
andre ord, vi er som en fantastisk skulptur eller et fan-
tastisk digt, som Han har skabt og formet helt præcist 
efter Hans plan. Tror du sådan om dig selv?

Jeg har for nylig gennemgået en serie om discipel-

Guds Ord er sandt og gælder dig! skab; om at opdage sit sande jeg. Udgangspunkt var Ef. 1-3 og 
handlede om “hvordan du kan få løgne fra din fortid til at tie, 
og hvordan du virkelig kan erfare det, som Gud siger, du er”.

I Ef. 1,3-14 forklarer Paulus, at du og jeg blev udvalgt af  Gud, 
før verden begyndte at have et forhold til ham. Gud beslutte-
de på forhånd at adoptere os som sine døtre og sønner. Han 
løskøbte os - et ord, der blev brugt om slaver solgt på marke-
det. Gud købte os, der var slaver for synden, med det formål 
at frigøre os. 
Og prisen, som Faderen betalte for os, var hans søns, Jesus, 
dyrebare blod. Hvor værdifuldt gør det os ikke i Guds øjne?

Gud beseglede os også med sin Hellige Ånd, som er et depo-
situm eller forskud, der garanterer vores arv. Med Gud den 
Almægtige som vores Fader kan vi hvile uden frygt og angst 
for vores nutid og fremtid. Alle disse ting blev sande for dig, 
da du begyndte dit nye liv i Jesus.

Så hvordan kommer vi til det punkt at tro på denne sandhed 
for os selv? Transformationen finder sted, når vi fornyer vores 
sind (Rom. 12,1-2) og erstatter vores gamle upræcise syns-
punkter med Guds sandhed. En metode til at gøre dette er 
at skrive den løgn, du tror, på den ene side af  et kort, og den 
relevante bibelske sandhed med understøttende skrifter på 
den anden. Her er et eksempel på en almindelig løgn.

LØGN: Jeg skal godkendes eller accepteres af  visse menne-
sker for at være glad eller føle mig ønsket. 
SANDHED: Jeg er ønsket, værdsat og elsket af  Gud, den 
vigtigste person i mit liv. (Ef. 1,3-14)

Dette ikke er simpelt. Vi kan ikke konfrontere de selvbeskyt-
tende, men forkerte overbevisninger, som har eksisteret hele 
livet indtil nu, og så straks ændre alle disse tanker. Men det er 
ikke umuligt. Kan du stole på Gud, når det handler om din 
helbredelse? Kan du vælge at tro, at han forstår dig, og at Han 
er ægte i sin kærlighed til dig? Kan du stole på, at han kan 
bringe håb ind i din smertefulde historie og bringe mening, 
når du ser den gennem Hans øjne?

Så hvilke løgne tror du, når det handler om dig selv? Når du 
læser Guds ord, så spørg: ”Tror jeg, at dette er sandt for mig?” 
Hvis du ikke gør, skal du identificere den løgn, du i stedet tror 
på. Fokuser så på at læse sandhederne i Guds ord højt, indtil 
de arbejder sig fra dit sind ind i dit hjerte og får virkning i dit 
liv. Gud ønsker, at vi vokser i troen, og kommer til se vores liv 
og håb i Jesus. Guds ord er sandt og gælder også for dig!
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