Forenet i bøn for Asien
1. Far, vi beder om visdom til dem, som formidler evangeliet via internettet til Kina, så de må kunne gøre det på en
klar måde, efter at man i Kina har indført skrappere restriktioner for religiøst indhold på nettet. (Ordsp 2,7)
2. Herre, vil du styrke og lede Indiens KmH – koordinatorer i deres arbejde med at finde de rette frivillige til at indgå
i bedefælleskaber, danne bedegrupper, organisere møder og
formidle kontakt mellem lytterne og KmH. (Es 28,29)
3. Far, vil du bruge de indonesiske og javanesiske KmH –
programmer til ikke alene at give lytterne viden om sundhed, men også en åndelig forståelse af Jesus. 80% af de
indonesiske kvinder er ikke-kristne. (Kol 1,9)
4. Himmelske Far, vil du beskytte sydkoreanske kvinder,
piger og intellektuelt handicappede mod den skade, som
digital og fysisk sexhandel kan forvolde. (Sl 91,3)
5. Gud, vil du give inspiration og kreativitet til KmH –
teamet i Cambodja i udarbejdelsen af projekter og programmer, der er tænkt at skulle nå ud til kvinder med
kærlighed og håb. (2 Mos 35,31)
6. Herre, vil du udfri de voldsramte kvinder og børn i
Japan. Vil du helbrede dem både fysisk, mentalt og åndeligt,
og vil du lade dem finde håb i Jesus Kristus. (Sl 103,3-5)
7. Far, må den grundlæggende sy – og skrædderuddannelse
i Nepal bidrage til, at deltagerne får en indkomst, så de kan
brødføde deres familier og endnu vigtigere, så de finder
frelse og håb i Jesus. (Sl 128,2)
8. Herre, må KmH – programmerne på sprogene cebuano,
ilocano og tagalog bringe håb og berøre kvinders hjerter i
Filippinerne. (Rom 15,13)
9. Far, vil du styrke de fattige kvinder i fjerntliggende områder i det nordlige Vietnam. De må arbejde hårdt for at kunne hjælpe deres børn og aldrende forældre. (Es 40,29-31)
10. Eftersom priserne på mad stiger kraftigt i Mongoliet,
mangler de lavtlønnede familier penge til at kunne købe
mad. Gud, vil du sørge for deres daglige behov, så disse
familier ikke må sulte. (Sl 34,6)
11. Herre, vi beder om, at kvinder i Singapore må komme i
betragtning og få tildelt de jobs, som de er kvalificerede til.
(Ordsp 31,31)

12. Gud, vi beder om, at skikken med at foretrække drenge
frem for piger i Kina, må bringes til ophør. Vi beder om, at
kirken må være lydig over for dit riges værdier frem for samfundets. (1 Mos 1,27)
13. Herre, vi priser dig for, at KmH i Indien har været i stand
til producere oplysende programmer for kvinder, der omhandler ufrivillig barnløshed, økonomi og kræft. (Es 28,26)
14. Far, vi takker dig, fordi du har gjort det muligt for 64 lokale
stationer at nå ud til tusinder af kvinder over hele Indonesien
med KmH – programmer, der formidler informationer om
både det åndelige og daglige liv. (2 Kor 9,11-12)
15. Vi beder om, at nordkoreanske kvinder må lytte til de
KmH – udsendelser, der er produceret i Sydkorea, og at de
må forstå evangeliet, mærke Guds kærlighed og modtage Jesus
Kristus som deres frelser. (Es 28,23)
16. Der er mange unge og kvinder i Cambodja, der kæmper
med depression. Vi beder om, at de må finde håb og helbredelse hos dig, Gud. (Sl 94,19)
17. Herre, vi beder om, at de asiatiske kvinder, der arbejder i
Japan for at kunne hjælpe deres efterladte familier i hjemlandet,
må høre evangeliet. Beskyt dem mod ensomhed, angst, brudte
familierelationer og menneskesmugling. (5 Mos 31,6)
18. Far, vi priser dig for, at antallet af stationer i Nepal, der
sender KmH – udsendelser er steget fra 8 til 15 ved udgangen
af maj måned 2022. (1 Krøn 16,9)
19. Mange filippinske ægtemand og hustruer har svært ved at
få et godt forhold til hinanden. Far, vil du bringe harmoni ind i
deres forhold og lær dem, hvordan de kan kommunikere godt
med hinanden. (1 Pet 3,8-12)
20. Herre, vil du forandre hjerterne hos de vietnamesiske
forældre, der misbruger deres børn. Vil du gøre sådan, at de i
stedet må få omsorg for deres børn og beskytte dem. Vi beder
om, at myndighederne i landet må uddanne befolkningen og
tage initiativ til at stoppe denne onde praksis. (Ordsp 25,28)
21. Herre, vi beder for det stigende antal teenagegraviditeter i
Mongoliet. Må de unge blive undervist i og forstå din vise plan
med sex indenfor ægteskabet. (1 Thess 4,3-6)
22. Vi beder om, at alle kvinder i Kina må lære deres sande
identitet i Gud at kende, så de må få en følelse af selvværd
trods deres omstændigheder. (Ef 1,4-6)
23. Herre, vi beder om, at de mænd i Cambodja, der udøver
vold i ægteskabet, må få ændret deres tankegang. Vi beder

om, at du vil hele de kvinder, der lever under sådanne
forhold. (Es 29,24)
24. Herre, vil du oprejse åndeligt stærke kvindelige ledere
i Indien, som vil tjene kvinder og hjælpe dem til at finde
helbredelse, håb og fred i Jesus. (Tit 2,1 og 3-5)
25. Gud, vi priser dig for den trofaste giver, der nu i 20
år har støttet produktions- og sendeomkostningerne for
KmH – udsendelserne på både indonesisk og javanesisk.
(Joh 3,21)
26. Gud, vi takker og priser dig for, at sydkoreanske
familier er blevet styrket, og at antallet af skilsmisser er
faldet, efter at de har tilbragt mere tid sammen i hjemmene pga. COVID – 19. (Sl 133,1)
27. Kære Far, vil du beskytte de ældre i Japan. Må de
være forvisset om, at du altid er med dem – selv når de
skal dø. Vil du tilskynde kristne til at bruge tid sammen
med dem og lede dem til Kristus. (Es 46,4)
28. Vi beder om, at de, der begår voldtægt mod børn i
Nepal, må stilles for retten og få ændret deres hjerter.
Far, vil du helbrede de børn, der har været udsat for
denne grusomme handling. (Sl 147,3)
29. Gud, vil du sørge for, at filippinske arbejdsløse kvinder klynger sig til dig som deres forsørger i deres søgning
efter et passende arbejde. (Sl 34,10)
30. Far, vil du gøre sådan, at kristne vietnamesiske kvinder vokser i troen på dig. Hjælp dem til at dele evangeliet
om Jesus Kristus med andre kvinder, så de kommer til
tro på dig. (2 Tim 2,2)
31. Vi beder om, at den fysiske og psykiske vold i mongolske hjem må stoppe. Far, må ægtemænd elske deres
hustruer på den måde, som du foreskriver. (Kol 3,19)

Asien
Det nordøstlige Asien
KmH i Sydkorea har produceret udsendelser til Nordkorea i 25 år. I dette land, som er lukket for missionærer, spreder radioen evangeliet og er med til at give
lytterne mod og håb i Jesus.
I 2021 begyndte KmH’s koordinator i Japan at producere udsendelser, som efter planen skulle gå i luften i
oktober. Koordinatoren var året inden blevet oplært i
Korea.
Der er 1700 forbedere og 50 bedegrupper i Korea og
400 forbedere i Japan.
Det sydlige Asien
I Indien forsøger KmH at imødekomme kvinders behov ved at producere relevante udsendelser, der drejer
sig om depression, bekymringer, ensomhed og konflikter. Kvinder er meget sårbare overfor overtro, og
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ofte bliver de et let bytte for presset fra samfund og familie.
KmH hjælper også fattige kvinder med at få et levebrød,
opretter bedegrupper, hvor kvinder lærer at støtte hinanden,
og producerer udsendelser med emner som f.eks. ufrivillig
barnløshed, økonomi og kræft.
I Nepal har misbrug af kvinder mange ansigter lige fra
tvungen prostitution til voldtægt og polygami. Her bringer
KmH – teamet trøst og håb i Jesus ved at producere relevante
radioudsendelser med emner som menneskesmugling, tidlige
ægteskaber og sundhed. Teamet besøger også kvinder, opretter radio – hjemme – grupper og tilbyder kurser i læsefærdighed, grundlæggende syning og skræddersyning for at hjælpe
kvinderne på vej, så de kan få et job.
Det sydøstlige Asien
Indonesien siges at være et af de 50 lande, hvor det er sværest
at følge Jesus, så KmH – udsendelserne synes at være den sikreste måde at fortælle lytterne om Jesus på. Teamet har siden
år 2000 produceret 1000 episoder på indonesisk og javanesisk.
I begyndelsen sendte man kun på 2 lokale radiostationer, men
nu sendes der på 64 radiostationer, og derudover findes programmerne på 2 streamingtjenester.

Forenet i bøn
for Asien

KmH – teamet tilbyder fattige kvinder gratis lægebehandling,
kurser om sundhed, udvikling af færdigheder, mad og mikrolån, som hjælper dem i gang med små forretninger.
I Filippinerne har de fleste kvinder en rimelig indkomst, gode
karrierer og adgang til uddannelse, men 25% af kvinderne fra
hovedsaligt landområderne lider pga. sexrelateret misbrug,
vold i hjemmet og økonomiske uligheder. KmH – teamet
producerer udsendelser, der handler om kvinders behov og
opmuntrer dem til at vende sig til Gud i bøn.
Kvinder i Cambodja er sårbare og har mange udfordringer,
der er relateret til vold, uddannelse og beskæftigelse. KmH
opmuntrer dem til at komme til Jesus og læse hans Ord. KmH
gør brug af videoer på de sociale medier, der følges op af
telefonopkald og beskeder via Messenger på Facebook. Der er
dannet 183 lytter – grupper i 25 byer og provinser.
Gud arbejder på en fantastisk måde gennem vores KmH –
team i Asien!
(Skrevet af regionale koordinatorer i Asien)
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