
“Ak Herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn og til 

bønnen fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn.” 

Neh. 1:11 

 

“Bed derfor høstens Herre om at sende 

arbejdere ud til sin høst.” 
Matt. 9:38 

  
KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren 

 

 

 

 

 

 

1) Sundhedsministeren, Socialministeren 

Bed om, at Gud må få lov at tale til dem, 

og give dem visdom til at træffe beslut-

ninger, som er med til at hjælpe de syge 

og svage. 

Give dem respekt for menneskeliv, værne 

om livet fra undfangelse til naturlig død.  

 

 

  

 

2) Ledere på uddannelsessteder inden for 

social- og sundhedssektoren. 

Bed om, at de må træffe beslutninger 

som er med til, at styrke det kristne livs- 

og menneskesyn så det kan gennem- 

trænge alle  institutioner hvor social- 

og sundhedspersonale uddannes. 

 

 

 

3) Kristne som læser / studerer 

Bed for disse unge under uddannelse i 

social- og sundhedssektoren. Bed for, at 

de må stå fast i troen på Jesus, og at de 

vil arbejde for, at bevare og styrke det 

kristne menneskesyn. 

Bed om at Guds ord må komme ind på 

skolerne hvor sundhedspersonale bliver 

uddannet. 

Nogle af disse unge vil om få år stå som 

ledere med stor indflydelse. 

 

 

4) Kristne på arbejdspladserne i social- 

og sundhedssektoren. 

Bed om, at de kristne må se arbejds- 

pladsen som en missionsmark. 

At de altid må give en omsorgsfuld pleje 

og således være lys og salt for kollegaer 

og patienter / klienter. 

At de kristne må påtage sig et åndeligt 

ansvar for deres arbejdsplads. 

 

  

5) Effektive og frimodige vidner i alle 

social- og sundhedssektorens områder. 

Bed om visdom og Helligåndens ledelse 

til at stå imod den nyreligiøse/alternative 

bølge som vælter ind over, og gennem- 

syrer social- og sundhedssektoren. 

Bed høstens Herre sende frimodige, 

effektive vidner ud til sin høst. 

 

 

6) Forbedere for KriSoS-arbejdet 

Bed Gud give os forbedere - mennesker  

som vil stå trofaste i denne tjeneste. 

Bed for ledelsen og alle som er involveret 

i KriSoS-arbejdet. 

Bed for økonomien - at vi må få de 

midler udviklingsarbejdet behøver. 


