Bøn for Mellemøsten og Nordafrika
1. Almægtige Gud, vil du give det saudiarabiske KmH –
team passion og udholdenhed i tjenesten med at række ud
til kvinder med budskabet om håb. (2 Thess 3,13)
2. Eftersom inflationen i dette mellemøstlige land har
medført en fordobling af priserne på husleje og mad, kan
enlige kvinder med børn ikke længere betale for de mest
nødvendige ting. Herre, vil du tage dig af disse kvinder og
børn. (Fil 4,19)
3. Herre, vi ved, at du sørger, når libanesiske kvinder og
børn bliver misbrugt af mænd, der bliver mere og mere
frustrerede pga. de økonomiske forhold. Vil du beskytte
dem! (Sl 9,9)
4. Far, vil du give de kristne kvinder i Saudi – Arabien fred
og visdom. De bor i restriktive samfund, hvor de ikke åbenlyst kan tale om deres tro. (Sl 118,6)
5. Herre, vil du opmuntre og give håb til de familier fra
Mellemøsten, der er blevet udvist og som nu skal integreres
i andre lande. (5 Mos 10,19)
6. Far, vi beder om, at du vil se til de kvinder, der nu på
ellevte år bor i flygtningelejre i Syrien. Må de finde håb i dig
gennem KmH – arbejdet. (Rom 15,13)
7. Gud, vil du tage dig af de enker i Mellemøsten, som
kun har en lille indtægt, og som ikke bliver hjulpet af deres
familier. Vi beder om, at de må finde styrke i dig. (Es 41,10)
8. Far, vi beder om, at du vil styrke de mennesker i Mellemøsten, der er meget syge. Vil du helbrede dem både åndeligt
og fysisk. En inflation på 300 % betyder, at man ikke har
råd til medicin. (Jer 17,14)
9. I Mellemøsten bliver der hvert år begået 5000 æresdrab
på kvinder, også selvom kvinderne er ofre for seksuelle
overgreb. Herre, vil du forandre hjerter og kultur, så der
bliver sat en stopper for denne grusomhed. (1 Tim 2,1-2)
10. Herre, vil du styrke de kristne ægteskaber i Saudi –
Arabien. Vil du tilskynde mænd til at modstå fristelser og til
at være stærke, gudfrygtige ledere både i deres familier og i
kirken. (1 Tim 3,2-5)
11. Herre, vil du give det arabiske KmH – team viden og
ideer til, hvordan de kan bruge de forskellige medier til at
nå ud til fortabte og ensomme kvinder. (Mark 16,15)

12. Almægtige Gud, vil du tage dig af de arbejdsløse og fattige
tunesiske kvinder, der bor på landet. Vil du give de indflydelsesrige embedsmænd visdom til at løse problemerne og til at
finde brugbare løsninger. (Sl 68,10)
13. Gud, vil du gøre sådan, at de kvinder, der sidder i fængsel i
Mellemøsten, må finde Kristus og friheden i ham. Hjælp dem
til at finde deres sande identitet i ham. (Johs 8,32)
14. Far, vil du hjælpe mellemøstlige kvinder til at få et nært
forhold til dig. Vil du lade KmH – medarbejderne se frugterne
af deres tjeneste og opmuntre dem gennem din visdom og
nåde. (Gal 6,9)
15. Herre, vil du beskytte de nye menigheder, der rækker ud til
flygtningefamilier i de mellemøstlige lande. Vil du hjælpe dem
med at dele evangeliet på en god måde. (Luk 9,6)
16. Gud, vi beder for de kvinder i Yemen, som oplever vold
pga. visse kulturelle overbevisninger. Vil du lede medlemmerne
i de hemmelige kirker til at fortælle andre om den frihed, de
har fundet i Kristus. (2 Kor 3,17)
17. Himmelske Far, vil du oprejse mænd i Irak til at være fortalere for ligestilling mellem kønnene. Vi beder om, at der må ske
ændringer, som kan sikre retfærdig beskæftigelse og mindske
vold mod kvinder. (Ordsp 31,8-9)
18. Vi takker dig for, at KmH´s mange sociale medieplatforme
i Saudi Arabien, der har været underlagt restriktioner, nu er
blevet genoptaget. Kære Gud, vil du beskytte dem fremover.
(2 Thess 3,3)
19. Vi takker dig for, at de algeriske og marokkanske kvinder
har fået mulighed for at høre, hvor stor betydning de har for
dig, Far. Vil du gøre dem interesserede i dit Ord, og vil du
ændre deres liv. (Sl 63,1)
20. Far, vil du gøre KmH – medarbejderne i Mellemøsten til
effektive ambassadører for dig, så de vidner om Guds kærlighed, der er vist os ved Kristi død for os. (Rom 5,8)
21. Almægtige Gud, vil du sætte alle de mellemøstlige flygtninge, der er fanget i forhold med misbrug, fri. Vil du give dem
håb og frihed i dig. (Sl 118,5)
22. Herre, vil du tilskynde indflydelsesrige ledere til at sætte en
stopper for prostitutionsvirksomheden i Syrien og i Jordan. Vil
du hjælpe teenagepiger, der er fanget i dette miljø, til at finde
deres sande værdi i dig. (Ef 3,17-19)
23. Herre, vil du beskytte de sydsudanske kvinder mod sygdom
og hjælpe dem til at tage sig af deres familiers medicinske

behov under kriser. Vi beder om, at de må få adgang til
et bedre sundhedsvæsen. (Sl 103,2-3)
24. Himmelske Far, vil du vise enlige mødre i de arabiske
lande, hvor meget du elsker dem og accepterer dem. Må
de finde deres værdi og håb i dig. (Matt 10,31)
25. Far, vil du beskytte alle de mellemøstlige kirkeledere, der er under pres fra myndighederne. Vi beder om,
at disse kirkeledere må mærke dit nærvær dagligt, og at
domstolene må dømme retfærdigt. (Joh 15,18)
26. Herre, vil du trøste de palæstinensiske kvinder, der
har mistet deres børn pga. krigen. Vil du åbenbare dig
selv for dem som Frelseren, så de må opleve din fred.
(Joh 16,33)
27. Libyske kvinder udgør en af de mindst nåede
grupper i de arabiske lande. Himmelske Far, vil du give
mulighed for, at de kommer til at høre om det håb, du
kan give. (Kol 4,3)
28. Mange mellemøstlige kvinder bliver udelukket af familien, fordi de er blevet kristne. Herre, vil du fylde deres
hjerter med din kærlighed og nåde. (1 Joh 3,1)
29. Herre, vi priser dig for, at høsten er stor blandt
marokkanske kvinder. Vil du lede vore medarbejdere til
at spotte ledere, der kan stå for tjenesten blandt disse
kvinder og tilbyde dem et kristent fællesskab. (Luk 10,2)
30. Gud, vil du give de arabiske opfølgnings – teams visdom og kreative idéer til, hvordan de kan imødekomme
de mange forespørgsler om mad og økonomisk hjælp.
(Matt 7,11)

Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika
Vi håber, du bliver inspireret til at bede, når du læser
disse små glimt fra det fantastiske og værdifulde arbejde, som KmH-medarbejderne udfører blandt kvinder i
Centralasien, Mellemøsten og Nordafrika.
CENTRALASIEN
Dette værdifulde KmH-arbejde har indflydelse på
kvinder i Kirgisistan, Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. KmH-teamet gør meget ud af
at udarbejde programmer, der er bibelsk centrerede, og
som fokuserer på livssituationer, de lokale kvinder kan
relatere til. Derved kan de bringe håb ind i den enkelte
kvindes situation. Gennem den opmuntrende feedback,
som KmH-teamet modtager, kan man se, at kvinder,
der lader Jesus komme ind og virke i deres liv, spiller en
afgørende rolle for den opvoksende generation. Kvinder er derfor nøglen til en bedre fremtid og forandring
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for familier og kulturer. KmH-medarbejderne er lykkelige for
at kunne tjene både kvindelige og mandlige lyttere gennem
bedekalenderne og Kvinder med Håb-programmet.
MELLEMØSTEN
Den arabiske verden, der består af 22 lande, opfattes generelt
som værende nedslående svag over for kvinders rettigheder.
KmH-teamet når ud til arabiske kvinder gennem KmH-programmer, podcasts, telefonopkald, mobilapps og sociale
medier. Alene på Facebook har teamet over 130.000 følgere,
og hvert opslag får mellem 25.000 og 85.000 tilkendegivelser.
Ved at interagere med de arabiske kvinder og ved at dele den
kristne tro med dem, bliver disse kvinder hjulpet til at finde
deres værdi i Jesus Kristus og til at leve et liv med håb i deres
samfund. Udsendelsernes indhold tilrettelægges nøje, så de
er til hjælp for kvinder både socialt og åndeligt. De underviser kvinderne i, hvordan de kan gøre en positiv forskel både i
hjem og samfund.

Forenet i bøn
for Centralasien,
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Nordafrika

I et unavngivet land i Mellemøsten, arbejder vort team både
gennem KmH-programmet og ved personligt at opmuntre
kvinder og bede for dem. De rækker ud til ældre, fattige, ensomme og til dem, der kæmper med troen for at hjælpe disse
kvinder til at finde deres sande identitet i Kristus, sådan at de
ser deres værdi i Ham og ikke i, hvad andre siger om dem.
Disse kvinder har brug for at vide, at de ikke er alene eller
værdiløse, og at Gud er med dem og elsker dem. Vi tror på og
beder om, at når der sker forandring i kvinders liv, så vil det
komme samfundet til gode.
NORDAFRIKA
KmH-udsendelserne til Nordafrika bliver produceret af
kabylske kvinder (Kabyle-folket er en berbisk etnisk gruppe
hovedsaligt bosat i Algeriet). I arbejdet er der et sundt syn
på at følge op på udsendelserne og et stort engagement mht.
lytterne. Men man oplever også store udfordringer og et
enormt pres. De kristne og de, der udfører kristent arbejde,
bliver udsat for en voksende forfølgelse og overvågning. Vi er
taknemmelige for, at medarbejderne stadig er dedikerede og
passionerede i deres arbejde med at bringe håb til kvinder og
familier i regionen.
Bed om beskyttelse for vores KmH-teams og dem, der kommer til tro, i regionen.
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