
1. Påkrævet online-undervisning i hjemmene under pande-
mien kræver sit af  børn og forældre verden over. Bed Gud 
give hver eneste familie den nåde, tålmodighed og støtte, 
som er nødvendig for at undervisningen kan lykkes, og så 
deres indbyrdes forhold ikke lider under det. (2. Kor. 12,9)
2. Bed for de rumænske mødre, der er blevet forladt af  
deres ægtefæller. Bed om, at de må få visdom, håb i Gud, 
tålmodighed i opdragelsen af  deres børn, økonomiske res-
sourcer og støtte fra den kristne menighed. (Sl. 57,2)
3. Bed om, at Gud må beskytte de unge cambodjanske 
kvinder mod onde mennesker, der kun ønsker at sende 
dem til Kina eller Malaysia, så de kan blive gift med mænd 
imod deres vilje. (2. Thess. 3,3)
4. Under nedlukningen lever mange mennesker, der er 
udsat for vold i hjemmet i Kroatien, under trusler fra deres 
overgrebsmænd og i stor fare. Bed om, at de må blive 
beskyttet og ført i sikkerhed, så de kan blive helet. (Es. 
41,10-12)
5. Bed om, at de tanzaniske familier må blive åndeligt 
styrket, når de deler Guds Ord med hinanden og beder 
sammen. Bed om, at der må være gensidig respekt, kærlig-
hed og påskønnelse mellem forældre og børn. (Rom. 10,17) 
6. Bed om, at vietnamesiske familier, hvor mange generati-
oner bor sammen, må lære at forstå hinanden og ønske at 
bo fredeligt sammen. (Sl. 112,2)
7. Bed Gud om at åbne moderlivet hos de mange kvinder, 
der bor i Nordkaukasus, og som ikke kan blive gravide. 
Nedsat frugtbarhed er grunden til mange konflikter mellem 
ægtefæller i dette område. (1. Pet. 3,7)
8. Skilsmisser blandt muslimske ægtepar i Indonesien er 
taget til under pandemien, og derfor kæmper mange enlige 
forældre med børn for at finde et job. Bed om, at der må 
blive sørget for disse familier, så de ikke bliver tvunget til 
at lade deres unge døtre gifte sig pga. økonomiske årsager. 
(Matt. 18,10)
9. Tak Gud for, at KmH-udsendelserne giver håb og styrke 
til portugisiske familier, der er i krise pga. pandemien. Bed 
om, at disse udsendelser må føre til forsoning og fred i 
familierne. (Mark. 10,6-9)
10. Tak vor Far for, at KmH-teamet i Etiopien underviser 
kvinder og mænd i, at de er skabt i Guds billede. Denne 

Bøn for ægteskaber, familier, enlige forældre identitet er blevet ødelagt af  synden, men genoprettet gennem 
frelsen i Jesus Kristus. (1. Mos. 1,27)
11. I Sydafrika er flere ægtepar blevet separeret, fordi den ene 
ægtefælle har været utro. Bed om, at de må angre, påbegynde et 
nyt liv, tilgive hinanden og blive forsonet. (Ef. 5,33)
12. Bed for de sydkoreanske kvinder, der gifter sig og bliver 
mødre i en meget ung alder, men ikke har nogen forældre i 
nærheden, som kan rådgive dem. Bed om, at KmH-udsendel-
serne må blive til hjælp for dem. (Sl. 32,8) 
13. Bed om, at de enlige mødre i Bonaire må prioritere at tage 
sig af  deres krop, sind og åndelige liv. På den måde vil de blive i 
stand til at tage sig af  andre og blive den følelsesmæssige støtte, 
som deres børn har brug for. (Es. 40,31)
14. I Paraguay er hele familier kommet til tro på Jesus som 
deres frelser. Bed om, at de må blive styrket i troen gennem 
Ordet og erfare Guds kærlighed og tilgivelse. (Sl. 119,105)
15. Bed om, at ægtepar i Liberia må søge Gud, så deres ægte-
skab kan blive fornyet, og de kan lære at værdsætte hinanden 
og være èt i Gud. (1. Pet. 4,8)
16. Bed om, at finske ægtepar må begynde at værdsætte deres 
ægteskab og forstå, at relationen i ægteskabet er som relationen 
mellem Kristus og kirken – kærlighed, tilgivelse og barmhjer-
tighed er fundamentet for ægteskabet. At kende Gud er det 
bedste fundament for ægteskab og familieliv. (Ef. 5,21-23)
17. Der bliver flere og flere enlige forældre i Japan. Mange 
mødre lever i dyb fattigdom og har ikke råd til at sende deres 
børn i skole. Bed om, der må blive sørget for dem. (2. Kor. 9,8)
18. Mange familier og ægtepar i Spanien lider pga. brudte for-
hold. Bed om, at deres sår må blive helet af  Gud, og at de må 
kunne tilgive hinanden, så de kan blive forenet i fred. (1. Johs. 
4,16)
19. Tak for den succesfulde lancering af  den polske udsendelse 
”You Are Precious” (Du er værdifuld), som handler om de 
problemer, der opstår i ægteskaber, familier og blandt enlige 
forældre. (Ords. 16,3)
20. Bed om, at ægtefæller i Indien må være tro mod hinanden 
og mod Gud. Bed om, at den kærlighed, de bliver mødt med 
af  Gud, må vise sig i ydmyghed, forsonlighed og tålmodighed 
over for hinanden. (Sl. 133,1) 
 
21. Bed Gud om at se til de kvinder i Filippinerne, der har 
det svært med deres svigerforældre. Bed om fred, harmoni og 
forståelse mellem parterne. (1. Pet. 5,6)

22. Bed for de enlige mødre, der kæmper for at forsørge 
deres familier. Under denne pandemi har mange mistet 
deres arbejde, og det har skabt angst, depression, sult og 
for nogles vedkommende hjemløshed. (Matt. 6,26)
23. Bed om, at mødre i Centraleuropa må søge Guds 
vilje i spørgsmålet om balancen mellem karriere og fami-
lieliv, så de prioriterer rigtigt og træffer de rette beslutnin-
ger. (Es. 30,21)
24. Bed for blandede ægteskaber i Danmark. De møder 
særlige udfordringer – bl.a. manglen på accept fra deres 
respektive familier, og konflikter mht. hvor stor en rolle 
den enkeltes kulturelle baggrund skal spille. (Fil. 2,2)
25. Bed Gud beskytte og vejlede de mennesker, der sejler 
til fjerntliggende landsbyer i Grønland for at undervise i 
Bibelen. Bed om, at hele familier må blive omvendt, når 
de hører evangeliet, så de bliver fyldt af  håb, glæde og et 
nyt liv i Kristus. (2. Kor. 5,17)
26. Bed Gud styrke kvinders åndelige liv i Kina samt 
deres familiers. Bed om, at de må søge Gud og hans vilje, 
når de skal træffe beslutninger, og sætte Gud på første-
pladsen. (2. Pet. 1,3)
27. Bed for familierne i Canada. Pga. COVID-19-ned-
lukningerne er konflikterne i hjemmene taget til, da man 
tilbringer mere tid sammen. Bed om, at ægtefællerne og 
familierne må blive forsonet. (Ef  4,31-32)
28. Bed for de familier, der har børn med særlige behov. 
Nogle gange er behovene større end omsorgspersonerne 
kan klare. Bed om, at Gud må sende hjælp til disse famili-
er og forsikre dem om, at han er med dem hver dag. (2. 
Mos. 33,14)
29. Bed om, at vore hjem må være trygge steder at bo 
– og fyldt med kærlighed. Bed om, at de kristne, der er 
ramt af  stress eller arbejdsløshed, må komme til Gud 
med deres byrder og vende sig til ham som deres forsør-
ger i stedet for at lade frustrationer gå ud over familien. 
(Matt. 5,9)
30. Bed for de familier, der er ramt af  sorg. Bed Gud 
hjælpe dem med at komme igennem deres tab og trøste 
dem med hans aldrig svigtende kærlighed og trofasthed. 
Bed om, at de må få styrke til at søge Gud. (2. Kor, 1,3-4)
31. Gud er de faderløses far. Bed om, at børn af  enlige 
forældre må fyldes med Guds kærlighed og nærvær i 
hjerter og sind, og få alt det, de behøver. (Sl. 68,6)
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Der er mange enlige forældre omkring os. Nogle har 
mistet deres ægtefælle pga. dødsfald, skilsmisse eller er 
blevet forladt, andre har aldrig været gift. Men der er én 
ting, de har tilfælles, og det er, at de har brug for krist-
ne, der vil vise dem og deres børn kærlighed og støtte. 

Du er aldrig alene! Da Sonia* var 17 år, blev hun forelsket og gravid med tvillin-
ger. Hendes partner forlod hende, og derefter var hun over-
ladt til sig selv i en fremmed by, hvor hun råbte i fortvivlelse 
til Gud om at lade hende dø. Hvad Sonia ikke vidste var, at 
hendes mor fastede og var i bøn for sin fortabte gravide dat-
ter. Mens Sonia græd, begyndte babyerne i hende at bevæge 
sig på en måde, som ville de klamre sig til hende for livet.

Det kom til hende: ”Hvem er jeg, der beder Gud om at lade 
mig dø, når jeg har disse to liv i mig?

Jeg bad Gud om tilgivelse, og dernæst oplevede jeg den mest 
fantastiske kærlighed nogensinde. Gud holdt mig i sine arme 
og vuggede mig fra side til side. En oplevelse af  ubetinget 
kærlighed, af  beskyttelse og af  at være ét med mine babyer.”  

Sonias hjerte blev fyldt af  glæde, mens hun bad: ”Jeg ved ikke, 
hvad jeg skal gøre, og jeg har brug for din hjælp, Gud. Jeg 
ønsker at være en ansvarlig mor.”

De følgende år var svære for Sonia. Hun vendte hjem, og 
hendes mor hjalp med at passe børnene, mens Sonia var på 
arbejde for at kunne forsørge sin lille familie. Slægtninge sør-
gede for tøj til børnene, og de manglede aldrig mad. Selv om 
det var hårdt, oplevede hun Guds nærvær og erfarede, at han 
aldtid sørger for én - menneskeligt så vel som åndeligt.

Sonia mindes, at hendes bedsteforældre gav hende en meget 
gammel Bibel, og at hun slugte hvert et ord i den. Især Esajas´ 
bog gjorde et dybt indtryk på hende som enlig forælder – 
tænk, at Gud er der for sine børn og for dem, der er alene. 
Hun læste disse vers igen og igen og blev styrket og fyldt med 
glæde i tider med nedtrykthed og stress. 

Selv om det har været hårdt, er Sonia utrolig glad for de 
erfaringer, hun har gjort sig som enlig forælder. ”Jeg ville ikke 
have været den person, jeg er i dag, hvis ikke Gud havde tilladt 
mig at gå igennem dette. Og Gud er ikke færdig med mig.”

Hvordan kan vi som kristne støtte enlige forældre?

Sonia fortæller: ”De har brug for mennesker, der vil bede 
sammen med dem, og som støtter og opmuntrer dem gennem 
deres venskab. Fortæl de enlige forældre, at de godt kan klare 
opgaven. Når der ikke er nogen ægtefælle, der kan hjælpe til 
med at opdrage et barn, så vil Gud udfylde den plads. Gud vil 
imødekomme dit fysiske, mentale, følelsesmæssige og åndelige 
behov og vil være nærværende som en kærlig Far.” 
*navnet er ændret for at beskytte hendes privatliv
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