Forenet i bøn for Asien
1. Herre, vil du bryde de lænker af vantro, der holder det
japanske folk fra at søge dig. Må kirken i Japan frimodigt
forkynde evangeliet. Vi beder om vækkelse ved Helligånden, så mennesker må blive frelst. (Es 55,6-7)
2. Herre, vi beder om en FM-radiostation i hvert eneste
distrikt i Nepal, så KmH’s budskab kan nå ud til flere.
(Fil 4,9)
3. Herre, som dine døtre kalder du os til at tilbede og tjene
dig. Vil du kalde gudfrygtige filippinske kvinder ind i en
tjeneste for dig. (Sl 100,2)
4. Himmelske Far, vi beder om, at du vil sende de kvinder,
som du har udvalgt til at lede KmH-arbejdet i Mongoliet,
Kina, Taiwan og Hongkong. (Jer 6,8)
5. Hellige Gud, vil du arbejde i og gennem hver eneste manuskriptforfatter, studievært, oplægsholder og bidragyder i
Indien. Vil du bruge deres nådegaver og talenter i tjenesten
for dig: at lede kvinder til Jesus. (1 Pet 4,10)
6. Herre, vil du beskytte den cambodjanske ungdom mod
mennesker, der vil udnytte dem til at sælge stoffer. Må de
studerende indse, at stoffer kun vil ødelægge deres sind og
fremtid; vil du hjælpe dem til at fokusere på deres uddannelse. (2 Thess 3,3)
7. Under COVID-19 pandemien er der sket en stigning i
fysisk, psykisk og seksuel vold mod kvinder i Indonesien.
Far, vil du hjælpe disse kvinder til at søge frelse, helbredelse
og håb i dig. (2 Kor 9,8)

12. Far, vil du beskytte de japanske børn mod angst og isolation her under COVID-19 pandemien. Vil du bevare dem fra
sygdom og sende mennesker, der kan dele evangeliet med dem.
(Sl 91,6)
13. KmH i Nepal tilbyder læse- og skriveundervisning. Gud, vi
beder om, at deltagerne må ende med selv at kunne læse i Biblen, at kunne skrive og desuden lære at underskrive bankkonti.
14. Far, du er den, der kan hele vore hjerter. Vil du hele hjerterne hos filippinske kvinder, der har været udsat for vold.
Vi beder om, at kvinderne må blive værdsat, respekteret og
genoprettet i deres lokalsamfund. (Sl 51,17)
15. Herre, vi beder for de 25.000 kvinder i Sydkorea, der er
afhoppere fra Nordkorea. Vi beder om, at både regeringen,
politikere og kristne må tage sig godt af dem. (Sl 146,9)
16. Far, vil du forvandle de kvinders liv, der ser KmH’s udsendelser på TV. Fra april 2022 har man kunnet se udsendelserne
på sprogene oriya, gujarati og tamil. (2 Kor 3,18)
17. Far, vil du lade KmH-arbejdet i Cambodja vokse. Vi beder
om, at mange kvinder må komme til tro på dig og følge dig
gennem KmH’s udsendelser og arbejde. (Sl 25,5)
18. Indonesiske kvinder lever i fattigdom. De mangler det mest
nødvendige for at kunne leve nogenlunde sundt. Mange har
alvorlige helbredsproblemer som livmoderhalskræft og brystkræft. Herre, vil du gøre sådan, at disse lidende kvinder må få
hjælp og blive helbredt. (Jer 17,14)
19. Far, vi beder om, at aborter og barnemord på piger må
ophøre, nu hvor etbarnspolitikken i Kina er blevet afviklet.
(Sl 139,13-16)

8. Gud, vi takker dig for, at KmH-udsendelsen på mandarin kan transmitteres over kortbølge og via digital radio. Vi
beder om, at mange kinesere vil lytte til disse udsendelser
og komme til tro på og finde håb i Jesus. (1 Kor 15,3)

20. Mange fattige vietnamesiske børn dropper ud af skolen for
at hjælpe med at forsørge familien. Vi beder om, at disse børn
må blive fastholdt i skolen, så de kan få en god uddannelse.
(Sl 107,9)

9. 1 ud af 3 vietnamesiske kvinder har oplevet fysisk,
psykisk og seksuel vold fra deres ægtefælle. Herre, vil du
beskytte dem og helbrede dem. (Sl 107,19-21)

21. Himmelske Far, vi beder om, at japanske gravide kvinder
og kvinder med børn må få den nødvendige støtte fra deres
familier og regeringen. Vi beder om, at de også må høre evangeliet og tage imod Jesus. (Sl 71,6)

10. Herre, vil du styrke de kvinder i Singapore, der både
skal klare deres job og tage sig af familien, og vil du gøre
dem målrettede. (Sl 28,7)
11. Far, vil du bryde afhængigheden af alkohol i Mongoliet.
Må misbrugerne blive sat fri og finde sig et arbejde, så de
kan forsørge deres familier. (Sl 107,14)

22. Mange mongolske kvinder forlader deres hjem for at søge
arbejde i byerne. Far, vil du skaffe dem et godt job og beskytte
dem mod arbejdsgivere, der vil gøre dem ondt. (Sl 23)
23. Gud, vil du sørge for de kvinder i Nepal, der tror på dig,
og give dem fred og styrke. Nogle kvinder bliver forfulgt eller

smidt ud af deres hjem af deres ikke-kristne ægtefæller.
(1 Pet 3,14)
24. Herre, vil du sørge for og trøste de filippinske mødre,
der er alene med deres børn, og som arbejder hårdt for at
kunne forsørge dem. Vil du give dem visdom i opdragelsen af deres børn. (Es 41,10)
25. Gud, vil du trøste de familier, der blev adskilt fra
hinanden, da Korea blev delt. Vil du bane vej for dem,
så de kan blive genforenet enten personligt eller gennem
brevveksling. (2 Kor 13,11)
26. Herre, må de indiske kvinder få ønske om at komme
dybere ind i bønnen. Vi takker dig for, at så mange deltog
i KmH’s bedenetværk under pandemien. (Ef 6,18)
27. Far, må de cambodjanske kvinder vokse i troen i takt
med, at de lærer din kærlighed at kende og lærer at være
afhængige af dig. (Hebr 11,6)
28. Gud, vil du skaffe penge til KmH-arbejdet i Indonesien, så opfølgningsteamet kan opbygge relationer med
lytterne og hjælpe dem med at vokse i troen og kendskabet til dig. (2 Thess 1,3)
29. Herre, vil du helbrede og genoprette de utallige
kvinder og piger, der bliver handlet i Kina. Vil du oprejse
retfærdige ledere, der kan sætte en stopper for denne
ondskab. (Jer 30,17)
30. Gud, vil du styrke de fattige vietnamesiske kvinder,
der er mor til små børn, og som bruger deres tid på
huslige pligter, madlavning og omsorg for deres børn,
selvom familien kunne have hårdt brug for, at hun havde
et arbejde udenfor hjemmet. (Es 40,31)
31. Far, vi beder om, at de mødre i Mongoliet, der er
alene med deres børn, må hente styrke og visdom hos
dig. Vil du opmuntre dem til at overgive deres byrder til
dig og finde håb i dig. (Sl 55,23)
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En historie med håb - fra Asien
Af Grace Kwon, frivillig i Kvinder med Håb
Hej, mit navn er Grace. Gennem årtier har jeg haft kendskab
til TWR som en verdensomspændende, kristen medieorganisation. Men min introduktion til ”Kvinder med Håb” begyndte først rigtigt, da en af mine nære venner blev ansat som national koordinator i Japan. Siden da har jeg haft mulighed for at
følges med hende som frivillig og hjælpe til med at oversætte
manuskripter til programmerne samt den japanske udgave af
bedekalenderen.
Jeg voksede op i et fast forankret, kristent hjem, gik på en
kristen skole, og var nogenlunde klar over den åndelige situation i verden. Men det var først, da jeg begyndte at oversatte bedekalenderen, at jeg indså hvor alvorlige og udbredte
menneskehedens problemer egentlig er. Mit eget liv syntes så
let sammenlignet med, hvad jeg læste om i bedekalenderen.
Herefter valgte jeg ikke længere at gå i panik over små ting i
mit liv. Jeg begyndte at bede intenst for verden og for mennesker omkring mig, fordi jeg indså, hvor meget alle mennesker
har behov for forbøn.
På trods af at jeg er opvokset i et godt miljø og endda har en
troende ægtemand, har problemer i familien for nylig overvældet mig. Jeg fyldtes med dyb sorg og vidste ikke, hvad jeg
skulle stille op. Jeg var på det tidspunkt i gang med at læse
manuskriptet til et ”Kvinder med Håb”-program, hvor jeg
bemærkede den bibelske, visdomsfulde vejledning til vores
kvinder. Programmet udstrålede varme og var fyldt af Guds
kærlighed. Sandheden udtryktes på en mild og letforståelig
måde. ”Jeg er ikke alene i mine lidelser,” mærkede jeg, da jeg
læste manuskriptet. ”Gud vil være nådig imod mig og hjælpe
sit folk.” Igen var jeg rolig. Jeg modtog fornyet håb, glæde og
mod fra Gud, for mig selv såvel som mine venner. Selv om
mit problem i sig selv ikke blev løst, fik jeg givet megen fred
og visdom til at vælge Herrens vej, selv i de små ting. Jeg er
Herren så taknemlig for denne organisation og for de trofaste
forbedere, der beder dag og nat for medarbejderne, der udbreder evangeliets budskab.
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