
1. Flygtninge håber på at finde løsningen på deres proble-
mer i deres nye værtsnationer. Bed om, at de kristne i disse 
lande må finde måder, hvorpå de kan vise flygtningene 
Guds kærlighed, nåde og håb. (Sl. 62,8)
2. Bed for de flygtninge i Sverige, der er kommet til tro på 
Jesus, og som bliver truet med at blive udvist på trods af, 
at de risikerer forfølgelse med livet som indsats, hvis de 
kommer tilbage til deres hjemland. (Rom. 8,35)
3. Bed om, at Gud må beskytte de etiopiske flygtninge og 
læge sind og hjerter i de kvinder, som har været udsat for 
voldtægt og udnyttelse. (Es. 41,10)
4. Bed om, at flygtninge må få mod til at dele deres kristne 
tro med andre, og at de må finde et sted, hvor de kan være i 
sikkerhed og tjene til det daglige brød. (5. Mos. 31,6)
5. Bed om, at flygtninge i Danmark må få bearbejdet deres 
traumer og finde lægedom gennem ”Bibelsk Sjælesorg,” 
der er et bibelsk undervisnings- og samtalekoncept, som 
tilbydes af  kristne ledere. (1. Pet. 5,7) 
Bed også for tre danske kvinder, som arbejder på at lave en 
podcastserie, ”Datter”, særligt rettet mod unge kvinder.
6. Bed om, at albanske flygtninge, der bor i udlandet, må 
møde kristne, der har omsorg for dem, vil være venner med 
dem, og som vil fortælle dem om Jesus. (Johs. 13,34-35)
7. Bed om, at det nordkaukasiske KmH-team må være i 
stand til at sørge for både materiel og åndelig hjælp til alle 
de flygtninge, som kontakter dem. Bed om, at flygtningene 
må finde arbejde, et hjem, et sikkert sted at bo og et nyt liv i 
Gud. (Fil. 2,4)
8. Bed for de tusindvis af  indonesere, der er på flugt pga. 
naturkatastrofer, og som ender i overfyldte evakueringslejre 
uden nogen som helst ejendele. Bed om, at der må være 
kristne, som vil dele såvel evangeliet som medicin og mad 
med dem. (Johs. 16,33)
9. Bed om, at tyske kristne stadig må huske på flygtninge-
ne, efter de er blevet integreret i samfundet. Bed om, at de 
kristne må prøve at blive venner med immigranterne og 
vise dem sandheden om Jesus. (Johs. 15,13)
10. Bed om, at de nordkoreanske mennesker, der flygter til 
Kina, ikke må blive opdaget og sendt tilbage til Kina. Bed 
Gud holde sin hånd over dem og lede dem til et sikkert 
sted. (Sl. 32,7)

Bøn for flygtninge 11. Gud er nær ved dem, som er sønderknust. Bed om, at de 
indiske flygtninge rundt i verden må finde lægedom hos Jesus 
og må møde kristne, som vil hjælpe dem. (Sl. 34, 18-19)
12. Tak Gud for Norea Mediemission i Norge. Bed om, at Gud 
må lede flygtninge og mennesker fra unåede folkegrupper til 
appen ”Good News” (Gode Nyheder), så de kan lære Gud at 
kende. Bed om, at kristne må bruge appen til at nå mennesker, 
der har en anden religion, med evangeliet. (Johs. 14,6) 
13. Bed om, at sydafrikanske flygtninge må søge Gud, og at 
Gud må give dem troen og lade dem forstå, at hjælpen kom-
mer fra Gud, deres skaber. (Sl. 121,1-2)
14. Bed om, at den filippinske regering må hjælpe og beskytte 
Lumad-stammerne på en retfærdig måde. Stammerne er blevet 
fordrevet fra deres forfædres områder på øen Mindanao pga. 
kommerciel udvikling. (Ordsp. 31,9)
15. Bed om, at de tusindvis af  mennesker i Sudan, der er flygtet 
fra krigen i Etiopien, må få deres daglige behov dækket og 
finde et sikkert sted at være. (Ordsp. 29,25)
16. Bed om, at KmH-teamet i Polen må finde nogle frivillige, 
der kan oversætte programmet ”You Are Precious” (Du er 
værdifuld) til ukrainsk, belarussisk og russisk, så flygtninge kan 
finde åndelig lægedom. (Sl. 23)
17. Bed Gud lede de ukrainske flygtninge, når de forlader 
konfliktområder for at søge arbejde og finde et sted at bo. Bed 
Gud drage dem til sig, læge deres hjerter og give dem fred. (2. 
Thes. 3,16)
18. Bed Gud styrke fattige og hårdtarbejdende khmer-forældre, 
som migrerer til Thailand for at kunne hjælpe deres familier – 
dvs. deres børn, der bor hos bedsteforældrene. (Es. 40,31) 
19. Bed for flygtninge fra Burundi, der bor i lejre i nabolande-
ne: Rwanda, Tanzania og Den demokratiske republik Congo. 
Og bed især for dem under denne regntid, hvor mange lejre 
bliver oversvømmet. (Matt. 7,25)
20. Bed Gud om at lede og sørge for de 54.065 flygtninge, der 
søgte om asyl i Spanien i 2020. ”Herren beskytter de fremme-
de, han bringer faderløse og enker på fode.” (Sl. 146,9a)
21. Bed om, at de kristne i Portugal må være villige til at hjælpe 
flygtninge med at blive integreret i samfundet ved at hjælpe 
dem med at udfylde dokumenter, lære sproget og at søge jobs.  
Bed om, at flygtningene ikke må blive udnyttet eller blive udsat 
for racisme og fordomme. (Hebr. 13,16)

22. Bed Gud give lederne i Bonaire og Curacao visdom, 
så de får kærlighed til flygtningene og hjælper dem. (5. 
Mos. 10,18)
23. Bed om, at vi må udvise Kristi kærlighed og nåde 
over for flygtninge fra Sydafrika. De lider under at være 
adskilt fra deres kære, kæmper med at lære et nyt sprog 
og for at skaffe mad, et sted at bo og få en opholdstilla-
delse, så de kan studere og arbejde. (5. Mos. 10,19)
24. Tak for de finske kristne, som arbejder blandt immi-
granter og flygtninge, og som tilbyder at hjælpe dem med 
at få kontakt til andre mennesker, støtte dem og vise dem 
Kristi kærlighed. Bed Gud om at lede flere til at tjene 
mennesker fra andre kulturer, og bed om at myndighe-
derne må få visdom, når de tildeler asyl og opholdstilla-
delse. (Apg. 20,35)
25. Tak for, at KmH-programmerne i Uruguay under-
viser lytterne i at vise venlighed og barmhjertighed over 
for flygtninge. Bed om, at flygtningene må få et arbejde 
og et sted at bo, og at de ikke må blive misbrugt af  onde 
mennesker. (Ords. 19,23)
26. Tak for, at Sydkorea i 2019 fik udfærdiget love vedr. 
flygtninge. Bed om, at fordomme mod flygtninge må dø 
ud, og at rimelige screeningsprocedurer må blive vedta-
get. (Matt. 7,1)
27. Bed Gud, der viser nåde, om fred i Etiopien og i 
andre områder med konflikt rundt omkring i verden. 
Bed om, at lederne må søge løsninger, som nedtrapper 
konflikterne og forbedre livet for disse fordrevne civile. 
(1. Pet. 3,11)
28. Bed om, at kvindelige flygtninge må opdage pro-
grammet ”Velkommen til Sverige”, som er til rådighed på 
farsi, arabisk og svensk, og om at evangeliet må gå klart 
igennem til kvinderne. (Matt. 24,14)
29. Bed om, at den filippinske regering hurtigst muligt 
må handle med rene motiver og begynde opbygningen 
af  Marawi. Mange af  byens indbyggere på øen Mindanao 
blev fordrevet, da den blev stærkt beskadiget under kam-
pene mod religiøse militser i 2017. (Amos 9,14)
30. Bed for de talrige flygtninge i Frankrig, som er i 
landet uden papirer, uden et sted at sove og uden mad. 
Bed om, at kristne må blive udrustet til trofast at tjene 
flygtningene og vise dem hen til Jesus. (Matt. 5,42)
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Hver fredag mødes Asmarina* og hendes eritreanske 
venner i deres kirke i en storby i Sverige for at bede 
sammen. I mange år har de også været en del af  ”Kvin-
der med Håb”s globale bønne-netværk. Historien om 
deres hengivenhed er inspirerende.

”Det var svært at komme til Sverige som flygtning,” 
fortæller Asmarina, ”for jeg kunne hverken forstå spro-
get eller måden, samfundet fungerede på. Det var så 
anderledes end Eritrea.”

Asmarina havde måttet lade alt bag sig, men hun erfa-
rede, at Gud, vor Far, er en Gud, som genopretter det, 
der er blevet ødelagt, og som bringer helhed ind i alle 
dele af  vores liv. Hun kom til Sverige i 1986 sammen 
med sin familie, og hun erfarede, at landet var et godt, 
sikkert og humanitært land, der tog sig af  sine borgere. 
Familien takkede Gud for al den støtte og opmuntring, 
de modtog.

Et ord om håb af Maggan Johansson, Sverige
Asmarina og hendes eritreanske venner mødes en gang om 
ugen for at bede og læse i Bibelen sammen. Mødet er dog 
blevet til et online møde under pandemien. Normalt tager de 
også på sygebesøg sammen; de besøger dem, der har mistet 
livsmodet; dem der har mistet en af  deres kære og mange an-
dre. De besøger også nybagte mødre og hjælper med de små 
nyfødte babyer. I det hele taget rækker de ud til dem, der har 
brug for hjælp og forbøn.

Bedegruppen vokser støt, idet venner og naboer bliver en del 
af  fællesskabet. Uanset hvor disse kvinder tager hen, er de en 
del af  Guds riges arbejde gennem deres forbøn og måde at 
hjælpe andre på.

Asmarina og to andre blev for et par år siden inviteret af  Sve-
riges nationale KmH-koordinator til at være med til en euro-
pæisk ”Kvinder med Håb” konference i Bratislava, hvor de 
kunne lære mere om KmHs arbejde. Dette blev til stor inspi-
ration for de tre kvinder, og da de vendte hjem til Sverige efter 
konferencen, var deres mål at oversætte KmHs bedekalender 
til deres modersmål, tigrinya. De ønskede at andre eritreanske 
flygtninge bosiddende i Sverige også skulle få mulighed for at 
være med i bønne-netværket. En fjerde kvinde meldte sig til at 
hjælpe dem, og nu sørger to af  dem for at oversætte bedeka-
lenderen hver måned, mens de andre to kvinder sørger for at 
få den distribueret.

Hvad kvinderne ikke vidste på det tidspunkt var, hvor langt 
deres indsats ville brede sig ud. Nu bliver den tigrinyanske 
oversættelse af  bedekalenderen ikke blot til velsignelse for 
de mange flygtninge i Sverige, men den bliver også sendt til 
Etiopien, hvor den også bliver brugt af  eritreanske forbedere i 
landet på Afrikas Horn.

Men velsignelsen rækker endnu længere ud. Haben*, en af  
oversætterne, har en stor nød for at bede om frelse for den 
svenske befolkning. ”Gud har skabt en stor taknemmelighed 
i mit hjerte, en taknemmelighed for det svenske folk,” siger 
Haben. ”Bøn er blevet en gave for mig.”

Den nationale KmH-koordinator i Sverige, Maggan Johans-
son, føler sig velsignet af  det eritreanske KmH-team i Sverige, 
og af  deres forbøn for deres nye hjemland, Sverige. Disse 
kvinder har oplevet mange svære ting, men i dag oplever de 
genoprettelse i tilflugtslandet, og derfor giver de nu velsignelse 
retur gennem deres forbøn for det svenske folk.

*Navn ændret af  sikkerheds hensyn.
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