
1. Bed om, at vor Himmelske Fader vil være med de 
fængslede prædikanter i Hong Kong og give dem styrke til 
at holde ud og bevare modet trods farer. Bed om at de må 
stole på Gud og ikke miste troen. (Åb. 12,11)
2. Bed om, at Gud vil styrke de kristne skolebørn i Sverige. 
50% af  dem bliver hånet for deres tro på skolen. Bed om at 
lærerne vil behandle deres elever retfærdigt, så skolen kan 
være et trygt sted at lære. (Matt. 5,10)
3. I nogle områder af  Indonesien bliver kristne forfulgt og 
må ikke samles til kirke. Bed om at Gud, vor Fader, i sin 
nåde og ved sin magt vil gøre disse kristne i stand til at stå 
fast i troen. (Gal. 5,1)
4. Bed om at kristne i Danmark må holde fast ved Guds 
ord, selv når deres bibelske overbevisning adskiller sig fra 
den herskende offentlige mening og betragtes som ekstrem 
af  mange. (Ap. G. 2,42)
5. Tak Gud for de kristne grupper i Uruguay, som besøger 
fængsler for at læse i Bibelen og synge for de indsatte. Bed 
om at fangernes sind og hjerter må være åbne for Guds 
Ord, så de forstår det og vælger at stole på Ham. 
(Luk. 24,45)
6. Bed for de kristne i Nepal, som bliver forfulgt af  deres 
familier på grund af  deres tro på Kristus. Bed også om 
beskyttelse for de menigheder, der får skylden for at sprede 
coronavirus. (Matt. 10,22)
7. Bed for flygtninge i Tyskland, hvoraf  mange lever under 
vanskelige omstændigheder. Bed om at de må blive accepte-
ret i det tyske samfund som ligeværdige borgere og modta-
ge beskyttelse og støtte fra tyske menigheder. 
(3. Mos. 19,34)
8. Bed om, at Gud vil kalde mennesker til at hjælpe de 
mange sultne og trængende mennesker, som der findes i 
Vietnam lige nu. (Matt. 25,35)
9. Portugal har en af  de højeste procentdele af  fængslede 
kvinder i Europa. Bed om at disse kvinder må lære Jesus at 
kende gennem kristne organisationers arbejde, og at de må 
have mulighed for at lytte til ”Kvinder med Håb”-program-
merne. (2 Kor. 3,17)
10. Bed om beskyttelse for kvinder og piger i Liberia. Hvis 
en kvindes mand dør, er hun tvunget til at gifte sig med sin 
mands bror, ellers bliver hun sendt væk uden noget som 
helst. (Jak 1,27)

Bøn for forfulgte og fanger 11. Bed om, at Gud vil styrke de evangeliske kristne i Serbien, 
der somme tider gange bliver hånet af  de traditionelle kirker. 
Bed om, at de må blive trøstet i deres smerte, og at der må 
skabes enhed i kirken. (Es 41,10)
12. Bed om at de indsatte i fængsler i Filippinerne må erfare 
din store kærlighed gennem gudstjenesterne, som holdes, og at 
de må lære dig personligt at kende som deres Frelser og Herre. 
Bed også for deres sikkerhed og om beskyttelse mod sygdom, 
da fængslerne er meget overfyldte. (Rom. 8,1)
13. Bed for indbyggerne i Adivasis-samfund, en indfødt mino-
ritet i Indien. De bliver ofte undertrykt og beskyldt med falske 
anklager, især hvis de er kristne. (Sl. 82,3)
14. Bed om at Gud må åbne døre for at flere kristne præster 
kan stå til rådighed for at tjene fængselsindsatte i Frankrig. Bed 
om at de fængslede må blive sat fri ved Guds Ord. (Es. 61,1)
15. Det er svært at være kristen i Nordkaukasus. Mange kristne 
bliver forladt og forkastet af  deres familier. Bed om at de må 
finde andre, der kan tjene som deres nye familier. (Mark. 13,13)
16. Bed om at fængselsindsatte i Bonaire må høre budskabet 
om, hvor højt Gud elsker dem, og at det må skabe en længsel i 
dem efter at tage imod Kristus. (Ef. 2,4-5)
17. Bed om at Gud, som er almægtig, vil styrke de unge kristne 
i Rumænien, så de vil stå fast i troen og vidne om Jesus, selvom 
deres venner afviser dem. (1. Pet. 3,15)
18. Pris Herren for at kristne indsatte i Sydkorea deler vidnes-
byrdet om Kristus i fængslerne. Bed om at de må erfare Guds 
nærhed, selvom de er fængslet og adskilt fra familier og venner. 
(Sl. 69,33)
19. Bed om at de få kristne, som er i Japan, ikke må føle sig 
fremmedgjorte og ensomme, men vidne frimodigt om Kristus 
uden at blive modløse. (2. Kor. 4,8-9)
20. Bed for det kristne arbejde i Estremera-fængslet i Spanien. 
Bed om at både mænd og kvinder i fængslet må lære Jesus at 
kende og tage imod hans frelsesgave. (Johs. 14,6)
21. Bed om at de indsatte i ”Buen Pastor”-fængslet i Paraguay, 
som deltager i ”Kvinder med Håb”-møder, må tage imod Jesus 
som deres frelser, blive bevaret og vokse i troen på Ham. 
(Ap. G. 4,12)

Foto til højre er fra ”Buen Pastor”-fængslet i Paraguay.

22. Bed om Guds beskyttelse og helbredelse for Etiopien 
og dets mange folkegrupper. Bed om at de vil leve sam-
men i fred og enhed og ikke lade sig påvirke af  skadelig 
indflydelse udefra, som søger at splitte landet.
23. Bed for det kristne arbejde i finske fængsler. Bed om 
styrke og udrustning til de ansatte, og om at Guds kær-
lighed må nå ind i hjerterne på de kvinder, der afsoner 
straffe.
24. Bed om at indonesiske kristne, hvis familier forfølger 
dem for deres tro, må erfare Guds trøst. Nogle er endda 
adskilt fra deres børn, men intet kan adskille dem fra 
Guds kærlighed. (Rom. 8,38-39)
25. Tak Gud for religionsfriheden i Europa. Bed om at 
vi, der nyder denne frihed, må være taknemmelige, men 
også huske vores forfulgte brødre og søstre, der ikke 
oplever dette. (Rom. 12,15)
26. Bed for liberiske kvinder og piger, der er fængslet for 
forbrydelser, som de ikke har begået. Bed om at de må 
blive sat fri. (Sl. 146,7)
27. Bed om rehabilitering til fængslede kvinder i Indien. 
Kun Gud kan bringe sand helbredelse og genoprettelse 
til dem, når de bliver stigmatiserede på grund af  deres 
situation. (Sl. 68,7)
28. Bed om, at Gud vil velsigne det kristne arbejde ”Rock 
of  Ages” i fængsler i Rumænien. Bed om at mange 
fanger må vende om til Gud og blive sat fri fra et liv som 
syndens træl. (1. Pet. 3,18-19)
29. Bed om, at Gud vil opmuntre og styrke de præster, 
der deler evangeliet om Jesus med fanger i Japan. Bed om 
at fangerne må komme til tro og finde frihed i Kristus. 
(Gal. 5,1a)
30. Bed om, at vi som kristne må kunne tilgive dem, der 
forfølger Guds tjenere. ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjen-
der og bed for dem, der forfølger jer” (Matt. 5,44).
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”Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har 
kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, 
støtte, styrke, grundfæste jer.” 1 Pet 5,10

Årligt offentliggør Open Doors sin ”World Watch 
List”, der rangerer de 50 lande i verden, hvor det er 
sværest at følge Jesus. Over hele verden bor mere end 
340 millioner kristne i områder, hvor de oplever store 
forfølgelser, alene af  den grund, at de tror på Jesus. 
Ifølge Open Doors rapport fra 2021, er det virkelighe-
den for 1 ud af  8 kristne verden over.

Hvordan kan kristne takke Gud, mens de udholder 
forfølgelse eller indespærring i fængsel? Hvordan ser 
troen ud for disse kristne under sådanne forhold? 
Vores ”Kvinder med håb”-programmer (KmH) når ind 
i Mellemøsten, Asien, Afrika og mange andre steder, 
hvor kristne regelmæssigt udsættes for forfølgelse. Når 

Forfølgelse, fængsling og frihed i Jesus de lytter til programmerne og interagerer med vores teams, 
modtager de Guds sandhed, håb og opmuntring hver dag. 
Vores KmH-teams i Paraguay og Rumænien besøger hver uge 
fængsler for at dele deres liv og Guds sandhed med kvindelige 
indsatte og hjælpe dem med, at finde fred og frihed i Jesus.

Betydningen af  denne støtte fra andre kristne, er beskrevet i 
Christianity Today’s forsidehistorie i juli/august 2021 numme-
ret, med titlen ”Pigerne, der ikke ville bøje sig.” Den fortæller 
om overlevelsen af  de næsten 300 piger fra Nigerias Chibok 
Government Secondary School, der blev kidnappet af  den 
religiøse militante gruppe Boko Haram i 2014 og holdt fanget 
i næsten tre år.

De fleste af  pigerne var kristne, og journalisterne fandt ud af, 
at pigernes vilje til at overleve hang sammen med deres reli-
giøse overbevisning. Som fanger oplevede de fysisk underer-
næring og sult, samt følelsesmæssigt og åndeligt pres for at få 
dem til at konvertere og slutte sig til Boko Haram. Men deres 
tro på Gud, og sammenholdet til hinanden, holdt dem stærke. 
Med fare for slag og tortur, bad de deres bønner hviskende 
om natten eller hviskede dem ned i deres kopper med vand og 
de lærte Jobs bog udenad via en smuglet bibel.

Uanset om vores brødre og søstre, som oplever forfølgelse, 
står over for chikane, isolation, fysisk eller seksuel vold, tvun-
gen værnepligt eller uretfærdig fængsling, er den ultimativt 
bedste måde, vi kan hjælpe dem på, ved trofast at bede:

• Bed vores Fader om at styrke dem til at forblive trofaste 
i Kristus uanset omstændighederne. Bed om, at de må de 
huske, at de ikke kan klare det af  egen styrke, men at når de 
sætter deres lid til Gud, giver Han dem styrke til at fortsætte.

• Bed om at de må få kraft til at prise og tilbede Herren under 
alle forhold, så de må opleve at blive løftet gennem de forfær-
delige omstændigheder og i stedet se lyset, håbet og nåden.

• Bed Gud om at give dem mulighed og frimodighed til at 
vidne for andre og til at forkynde Jesu håb, sandhed og fred.

• Bed om at Gud vil sende midler til at oversætte, trykke og 
dele Bibelen med andre til kristne i de lukkede lande.

• Bed om sundhed og vækst i den underjordiske kirke.

Som kristne får vi vores styrke fra Gud og fra hinanden. Der-
for spørger jeg: Vil du være med til at hjælpe den forfulgte 
kirke gennem bøn?     Lisa Hall, bedekoordinattor for TWR Women of  Hope
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