
1. Tak for, at Kvinder med Håb (KmH)-udsendelserne på 
spansk kan fejre 21-års jubilæum, og at de når ud til hele 
Amerika gennem radio, internet og sociale medier. (Es 
55,11)
2. Bønfald Gud sammen med de pårørende til kvinder, der 
er forsvundet i Mexico pga. vold. Bed Gud trøste og styrke 
de pårørende i deres smerte og usikkerhed. (Sl 23,4)
3. Bed for de kvinder og piger i Colombia, der har svært 
ved at forstå, hvor værdifulde de er i Guds øjne. Bed om, at 
de må lære at indse og fastholde, at de har deres identitet i 
Gud, så de bliver kvinder efter Guds hjerte. (1 Mos 1,27)
4. Bed om, at kvinderne i Peru må blive undervist i og se 
vigtigheden af  forebyggende sundhedspleje. (1 Kor 6,19-
20)
5. Bed for de meget fattige mænd, kvinder, børn og ældre i 
Den Dominikanske Republik, der dør i den allerstørste nød 
uden at få nogen som helst omsorg fra deres familier eller 
fra regeringens hjælpeprogrammer. (5 Mos 15,7-8)
6. Bed om, at KmH-arbejdet i Canada må få nye samar-
bejdspartnere og muligheder for at imødekomme kvinder-
nes åndelige, fysiske og følelsesmæssige behov. (Gal 6,9)
7. Tak for, at det paraguayske team har fået mulighed for at 
begynde et arbejde i ”New Opportunity Home” (Mulighe-
dernes Hus), hvor de indsatte har mulighed for at opleve en 
vis form for frihed midt i deres egne omgivelser. (Es 61,1)
8. Bed Gud give de cubanske enlige mødre stor visdom 
og dømmekraft i deres omsorg for deres familier. Landet 
er meget trængt pga. alvorlige økonomiske problemer og 
hårde tider. (Sl 119,66)
9. Bonaires befolkning vokser i mangfoldighed. Bed om, 
at de må være tolerante overfor hinanden og vise gensidig 
respekt, når de arbejder sammen. Må Gud være deres for-
billede. (Matt 7,12)
10. Bed om, at piger, der vokser op i immigrantfamilier, 
må finde deres ståsted i den udfordring, det er at leve i to 
kulturer på samme tid. Må de finde deres fred i Kristus. (Fil 
4,6-7)
11. Bed om, at der må etableres flere kristne krisecentre i 
Brasilien, hvor ofre for misbrug og vold i hjemmet kan bo i 
tryghed og samtidig lære Jesus at kende. (Sl 46,1)

Forenet i bøn for Amerika 12. I Latinamerika går ca. 1,5 millioner unge mennesker slet 
ikke i skole. Bed Gud tale til dem, der har ansvar for uddannel-
sesområdet, så uddannelse må blive prioriteret. (Ordsp 18,15)
13. Tak for de mange kvinder i Uruguay, der hver aften mødes 
for at bede sammen ud fra de bedeemner, som de dagligt hører 
i radioen eller læser på internettet. (Jer 29,12)
14. Bed Gud tage sig af  de forældreløse børn, hvis mødre 
er blevet myrdet, eller hvis forældre har begået selvmord. (Sl 
10,14)
15. Bed Gud åbne en dør for evangeliet blandt de fængslede 
kvinder i Den Dominikanske Republik. Bed om, at de må finde 
frihed og genoprettelse i Gud, selvom de fysisk er spærret inde. 
(Joh 8,36)
16. Bed Gud forbarme sig over kvinderne i Colombia. Antal-
let af  drab på kvinder er højt. Og situationen forværres ved, 
at man i afsidesliggende områder af  landet har et komplekst 
retssystem og derudover kun en ringe strafudmåling for drab 
på kvinder. (Es 49,13)
17. Bed om, at de kristne i Latinamerika må få medfølelse med 
og udvise omsorg overfor de mennesker, der er ramt af  CO-
VID-19. (1 Joh 3,17)
18. Bed om, at de unge kvinder i Paraguays landdistrikter må få 
adgang til basal undervisning og uddannelse. (Ordsp 4,13)
19. Bed Gud give KmH-medarbejderne i Den Dominikanske 
Republik styrke og kreativitet i deres tjeneste. (Es 40,31)
20. Bed om, at der må blive sat en stopper for vold i familien i 
de latinamerikanske lande – især mod børn, kvinder og ældre. 
(2 Sam 22,3-4)
21. Bed Gud give det amerikanske KmH-team visdom til, 
hvordan de kan få den næste generations unge mennesker, der 
brænder for mission, engageret i KmH’s tjeneste. (Sl 145,4) 
22. Bed om, at KmH-lederne i Bonaire må få styrke og udhol-
denhed i arbejdet med at udarbejde en samling af  lovsange på 
sproget papiamento, deres modersmål. (Hebr 12,1)
23. Bed om, at kristne må række ud til unge kvinder i Argen-
tina og dele evangeliet med dem, så de kommer til at leve nær 
Jesus. (Kol 2,6)
24. I Uruguay bliver mange unge piger og unge kvinder udsat 
for vold i hjemmene og for seksuelle overgreb. Bed om, at 
KmH-udsendelserne må fortsætte med at styrke kvinderne i 
troen på Jesus. (5 Mos 31,6)

25. Bed vor Far om at hjælpe teams hos KmH’s regionale 
partner og Paraguays nationale partner i arbejdet med at 
udvide rækkeviden af  programmer, der sendes på deres 
fælles radionetværk. (ApG 13,49)
26. Bed om, at kvinder med lav indkomst i Brasilien som 
det mindste må få adgang til basale hygiejneartikler. (Sl 
68,10)
27. Bed vor almægtige Gud om, at myndighederne i den 
latinamerikanske og caribiske region må forpligte sig på 
at få gennemført en ligestillingspolitik og at bekæmpe 
seksuel vold. (1 Tim 2,1-4)
28. Bed om, at spanske og latinamerikanske kvinder må 
se, hvor værdifulde de er for Gud og for deres samfund. 
Bed om, at de må overgive sig helt til Gud og blive styr-
ket i sind, krop og følelser. (Ef  1,3-5)
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Radio Aadalen - Skjern sender programmet ”Fokus 
på Kvinder med Håb” den første torsdag i måneden 
kl. 19.05. 

Gud ser dig!

Marina* var 33 år, da hun deltog i en konference, hvor Susie 
Pek, der er den nationale koordinator for TWR i Brasilien, var 
hovedtaler. Efter konferencen skrev Marina til Susie og fortal-
te hende sin historie. 

Som teenager havde Marina store identitetsproblemer, som 
hun mener stammer fra de mange overgreb, hun var udsat for 
som barn. Hun havde et forfærdeligt liv indtil den dag, hvor 
Jesus fandt hende. 

Hendes møde med Jesus betød, at hun måtte bede ham om 
tilgivelse for alle sine synder. Hun fik et helt nyt liv, der var 
meget anderledes og fuld af  mening end hidtil. 

Marina blev gift og fik to børn. På trods af, at hun havde en 
dejlig familie, begyndte Marina at få problemer med sin identi-
tet igen efter ti års ægteskab. 

Hendes hjerte blev igen fyldt af  smerte og konflikter. Hun led 
i stilhed, da hun skammede sig ved at fortælle det til nogen. 
Marina frygtede for at blive misforstået, da hun ikke vidste, 
hvordan folk ville reagere på hendes krise. Hendes smerte 
blev efterhånden så stor, at hun begyndte at overveje selv-
mord. Det var på det tidspunkt, hun deltog i konferencen. 

Hun skrev til Susie, at Gud allerede under Susies første fore-
drag rørte hendes hjerte på en sådan måde, at det føltes, som 
om hun rejste sig fra asken! Hendes hjerte bankede, og hun 
kunne ikke andet end at græde. Hun var så opløst under hele 
konferencen, at hun ikke kunne snakke med nogen.

Det gik op for Marina: ”Gud ser mig! Jeg er ikke usynlig for 
ham. Hans kærlighed til mig er så stor, at han fik Susie til at 
rejse tusinder af  kilometer til denne konference for at tale til 
mit hjerte og ikke bare til mit, men til mange andre kvinders 
hjerter.”

Hun takkede Susie for at være Guds repræsentant for ham 
her på jorden og håbede, at hun en dag ville få mulighed for 
at give Susie et stort kram som tak, og at Gud måtte velsigne 
hende. 

Uanset hvilken situation vi er i, ser Gud os altid og vil komme 
os i møde. 

*Navnet er ændret for at beskytte hendes privatliv. 
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