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Kära vänner! 
Gott nytt år! Jag tycker mycket om att börja ett nytt år. Det finns så många 
möjligheter, så många tankar och horisonter att upptäcka. 

Som du vet tillbringar jag några veckor varje år med att vänta på att Gud ska ge 
mig ”årets ord” som är tänkt att användas av TWR Women of Hope. Gud är alltid 
trofast och leder mig till ett avsnitt och ett ord 
som sätter ramarna och innehållet för årets 
arbete.  

Ordet för 2022 är bygga! 

Det finns så mycket att bygga på för TWR 
Women of Hope. Vi har fått mer än 25 underbara 
år, fyllda med Guds nåd i vårt arbete med att ge 
hopp i Jesus till kvinnor i hela världen och i flera 
generationer.  

Visheten som vi grundar oss på kommer från Jesus och hans ord, som vi vänder 
oss till för ledning varje år. Vi önskar förstå mer av Guds vilja med oss – kvinnor i 
alla livssituationer runt om i världen – och det material och de program som vi 
producerar för 2022. Det är mycket spännande! 

2022 kommer bönekalendern att förändras en aning. Vi kommer att fokusera på 
de regioner som TWR Women of Hope arbetar i och producera bönepunkter och 
vittnesbörd från våra egna ledare i respektive region. Vi hoppas att detta ska ge 
en tydlig bild av hur Guds ingripande leder till andlig mognad i kvinnors liv. 

I januari och februari ber TWR Women of Hope´s förebedjare för invånare i 
Nordamerika, Latinamerika och Västindien. Må vi i bön söka Guds ledning när 
han bygger upp arbetet och vi bygger upp varandra till att leva ett liv som Guds 
avbild, se 1 Tess. 5:11. I honom gläds våra hjärtan. 

 Peggy Banks  
Global verksamhetsledare  

TWR Women of Hope 

Översättning: Karin Andersson

Genom vishet byggs huset, 
genom förstånd står det fast.  
Genom kunskap fylls rummen 

med allt som är dyrbart och ljuvt..  
- Ords. 24:3–4



Gud ser dig! 

Marina* var 33 år när hon deltog på en konferens där Susie Pek, nationell 
samordnare för TWR Women of Hope i Brasilien, var huvudtalare. Efter 
konferensen fick Susie ett mejl där Marina berättade sin historia. 

Som tonåring led Marina av allvarliga identitetsproblem. I sin barndom hade 
hon blivit utsatt för övergrepp och hon tror att det ledde till psykisk ohälsa 
senare i livet. Under många år levde Marina med sina problem tills Jesus 
fann henne. 

Mötet med Kristus ledde till att hon ångrade sina synder. Hon bad om 
förlåtelse och fann ett nytt liv – annorlunda och meningsfyllt. Hon gifte sig 
och fick två barn. Men trots att hon hade en underbar familj och en ny 
inriktning i livet så började hon kämpa med sin identitet igen efter tio års 
äktenskap. 

Det blev kris i hennes liv och hon led i det tysta. Hon skämdes för att prata 
om sina problem av rädsla att bli missförstådd, då hon inte visste hur 
människor skulle reagera på hennes kris. Smärtan blev så outhärdlig att hon 
började få självmordstankar. Det var då hon kom till konferensen. 

”Redan vid ditt första föredrag”, skriver hon till Susie, ”rörde Gud vid mitt 
hjärta på ett sådant sätt att det kändes som om jag hade rest mig ur askan. … 
Varje ord från dig fick mig att skälva och jag grät. Jag var så förkrossad under 
de här dagarna att jag inte kunde tala med någon. Men du sa att Gud ser mig! 
Jag är inte osynlig för honom. Han älskar mig så högt att han lät dig komma 
till min stad hundratals mil bort för att tala till mitt hjärta och även till 
många andra kvinnor, tror jag. Tack för att du är en så underbar 
representant för Gud här på jorden. Jag hoppas att jag en dag kan ge dig en 
stor tackkram. (…) Herren välsigne dig!” 

Det spelar ingen roll vilken situation vi befinner oss i – Gud ser oss och tar 
hand om oss. 

* För att skydda hennes identitet har vi bytt ut namnet. 

Översättning: Kerstin Hanberger 
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Från Mexiko till Argentina sträcker sig Latinamerika med en mångfald av 
kulturer och traditioner. Detta vidsträckta område med sin storslagna skönhet 
omfattar allt från bergskedjor till tropiska landskap. Latinamerikanerna är 
kända för sin värme och öppenhet mot vänner såväl som främlingar och i deras 
gästvänlighet ingår ofta dans och ett överflöd av god mat. 

Spaniens och Portugals inflytande kan inte nog understrykas. Enligt study.com 
har de flesta länder i denna region koloniserats av dessa supermakter ända fram 
till tidigt 1800-tal och deras påverkan når djupt in i kultur, religion, språk och 
matvanor. Spanska är det dominerande språket i Latinamerika med variationer 
mellan länderna i ordförråd och uttal, medan portugisiska är majoritetsspråket i 
Brasilien. Folkmängden i Latinamerika och Västindien uppgår idag till drygt 661 
miljoner. 

I denna vackra och mångskiftande region står kvinnorna inför många 

Latinamerika och 
Västindien
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trakasserier och löneskillnader jämfört med deras manliga kollegor. Många 
kvinnor har universitetsexamen medan andra fortfarande saknar utbildning.  

Trots lagar mot våld i nära relationer och sexuellt utnyttjande utsätts 
fortfarande många kvinnor i Latinamerika och Västindien för dessa 
grymheter.  

När samhället stängdes ner för att 
stoppa smittspridningen av covid-19, 
ökade risken för våld mot kvinnor och 
flickor som blev bundna till sina hem.  

Våra kvinnor behöver hopp. Våra 
kvinnor behöver Herren. Och genom 
TWR Women of Hope förmedlar vi 
hopp genom radioprogram på fem språk 
till 24 länder.  

Bönekalendrar på portugisiska går till 
Brasilien och Afrika medan kalendrar 
på spanska når länder i Latinamerika, 
Europa, Afrika och USA. Vi griper in i 
kvinnors liv genom verksamhet i Buen 
Pastor-fängelset i Paraguay, genom 
kvinnokonferenser, genom vår nya 
andaktsbok och även genom en 
portugisisk teckenspråkskanal till hjälp 
för dövsamhället.  

Våra många team, inklusive det nya 
teamet i Dominikanska Republiken, når 
nästa generation genom sociala medier. Vår önskan och vår bön är att fler 
kvinnor ska gå samman med oss och skänka hopp till kvinnor i alla åldrar i 
Latinamerika och Västindien.   

Susie Pek  
Regional samordnare  
för Latinamerika och Västindien 

Översättning: Kerstin Hanberger 
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Att bygga genom Guds vishet 
För många år sedan hjälpte jag till att bygga ett litet hus bakom vårt hem i 
Florida. Det kom sedan att bli ett utrymme för hobbyarbete och en plats där man 
kunde njuta av den fina naturen med många ekar och orkidéer. Det lilla huset 
hade elektricitet, rinnande vatten och luftkonditionering, även vackra fönster 
och en stor dörr som kunde öppnas mot den stora eken i mitten av parken. På 
trädstammen fanns mer än femtio vackra orkidéer. Varje morgon kunde jag sitta 
och känna lukten av blommorna och höra fåglarna sjunga. Det var ett paradis! 
Det tog mer än sex månader att planera och slutföra detta projekt. Flera veckors 
diskussioner med arkitekter, byggare och arbetare. Jag kände inte Jesus vid den 
här tiden, så därför sökte jag inte Gud för att få vishet. De viktigaste frågorna för 
mig var ”Vad vill jag ha?” och ”Vad ger mig glädje?”. 

Blir det annorlunda idag om vi som Jesu efterföljare söker Gud inför starten av 
nya projekt i TWR Women of Hope 2022? Vad innebär det att söka Gud för att få 
vishet, förståelse och kunskap? Vad skulle hända om vi tog tid och frågade: ”Vad 
vill du att vi tänker på när vi tar fram nya program för att utbilda, uppmuntra 
och utrusta kvinnor för ett liv som behagar dig, Gud?” 

När jag sökte Herrens vilja under de tre första veckorna i år, uppenbarade Gud 
att årets ord för 2022 ska vara bygga. (Vi planerar alltid ett år i förväg.) Som du 
vet brukar vi låta årets ord vägleda oss i allt arbete för kommande år när det 
gäller material och program såväl som teman för ledarutbildning och andra 
händelser. Vi vill bygga på grunden Jesus och visheten från Guds ord när vi 
bygger upp våra ledare och de kvinnor runtom i världen som vi är kallade att 
tjäna. 

När vi söker Guds vilja för 2022 kommer den Helige Ande att ge oss den 
förståelse och kunskap som behövs för de beslut som fattas utifrån vår vision, 
våra värderingar och vårt uppdrag. Guds ledning kommer att vara ett 
huvudtema för året när vi inriktar oss på att forma nästa generation av TWR 
Women of Hope-ledare. 

Jag tror att vi alla har goda idéer – kanske rent av fantastiska idéer – men om de 
inte är Guds tankar bygger vi inte på vishet från Gud. Dessutom får inte 
projekten den påverkan i världen som Gud vill att TWR Women of Hope ska ha. 
Gud är trofast och TWR Women of Hope är hans verk. Låt oss därför börja det 
nya året med glädje och hopp i vetskap om att Gud har en plan. Gud vill hjälpa 
oss att bygga på den fasta grunden Jesus. Han vill genom vishet från sitt ord och 
genom den Helige Andes kraft visa oss allt ”dyrbart” och ”ljuvt” som ska ingå i 
varje projekt och nytt program 2022. I honom gläds våra hjärtan! 

  
Peggy Banks  
Global verksamhetsledare 

TWR Women of Hope 

Översättning: Karin Andersson Foto: Sidney Pearce, Unsplash



BÖNEÄMNEN JANUARI 2022 del 1  
Herre, vi ber …

Översättning: 
Kerstin Hanberger

1. för de unga kvinnorna i 
Latinamerika – att de ska 
befästas i sin kristna identitet 
och inte låta sig vilseledas av 
alla motstridiga röster som 
möter dem, särskilt under 
tonårstiden, jfr Ps. 139:13–14.

6. och tackar för teamet i 
Paraguay, som har funnit 
öppnade dörrar att återuppta 
sin tjänst i kvinnofängelset 
Good Shepherd Prison. 
Uppenbara din kärlek och 
helighet för de intagna 
kvinnorna, jfr Ps. 68:5–6.  

11. om din omsorg om 
kvinnor som saknar arbete 
på grund av covid-19 
pandemin, jfr Fil. 4:19.

2. för kvinnorna i Venezuela – 
om vishet och gott omdöme 
när de under rådande 
ekonomisk instabilitet ska 
förse sin familj med mat och 
andra förnödenheter, jfr Matt. 
6: 31–33.

7. att kvinnor i Panama ska 
genomskåda och avstå från 
de dåliga jobbförslag som 
erbjuder bra löner men som i 
själva verket är förtäckta 
erbjudanden om prostitution 
och sexhandel, jfr Ef. 5:6–10. 

12. om ledning och vishet 
för dem som ansvarar för 
vården av kvinnor med 
missbruksproblem i Bonaire. 
Låt vårdpersonalen hitta 
roten till kvinnornas 
problem så att de kan 
frigöras från sitt beroende, 
jfr 2 Tim. 3:16–17.

3. för familjerna i Mexiko som 
har varit bundna till hemmet 
under pandemin – att de ska 
finna sin hjälp i dig och 
helande där det har 
förekommit våld i hemmet, jfr 
Jes. 33:6.

8. om tröst för de kristna 
kvinnor i Uruguay som har 
förlorat nära och kära under 
pandemin. Vi ber att de i sin 
sorg ska vända sig till dig för 
tröst och kraft, jfr Joh. 16:22.

13. för kvinnor i 
Dominikanska Republiken 
som utsätts för våld i 
hemmet – slagna och till och 
med dödade av sin partner, 
Jes. 41:10.  

4. för de fattiga kvinnorna i 
Latinamerikas gränsområden, 
där prostitutionen är 
omfattande. Vi ber att de ska 
få möjlighet till utbildning och 
bra arbete, så att de inte 
behöver utsätta sig för 
prostitution för att kunna 
försörja sina familjer, jfr Rom. 
8:32.

9. att invandrarkvinnor i 
Spanien och Latinamerika 
ska lära sig språket och 
kulturen, där de bor nu, så att 
de kan möta utmaningarna i 
sin nya miljö, jfr Fil. 4:13.

14. för de styrande i Bonaire 
– ge dem vishet att rätt ta sig 
an de utmaningar de möter 
och finna balans mellan 
hem, familj och arbete, jfr 
Jakob 1:5.

5. om ditt beskydd över flickor 
i Colombia, vars familjer är 
involverade i droghandeln. Vi 
ber att de och deras familjer 
ska nås av budskapet om 
Jesus, jfr Ps. 91:1–16.

10. om ditt beskydd över 
familjer med ensamstående 
föräldrar i Latinamerika. Ge 
den ensamstående föräldern 
allt som behövs för att 
tillgodose familjens behov av 
kärlek, omsorg och 
omvårdnad, jfr Jes. 54:17.

15. för Peggy Banks – låt 
henne få uppleva din vision 
för hur TWR Women of 
Hope ska växa globalt. Ge 
henne vishet och gott 
omdöme i ledarskapet för 
det globala teamet, jfr Ords. 
4:11. 



BÖNEÄMNEN JANUARI 2022 del 2 
Herre, vi ber …

Översättning: 
Kerstin Hanberger

16. för äktenskapen i 
Latinamerika – stärk män och 
hustrur i sina relationer till 
varandra och till dig. Ge dem 
mod att stå enade emot allt 
som hotar att förstöra deras 
förhållande, jfr 2 Kor. 8:7. 

21. för arbetande kvinnor i 
Brasilien, där 47 % 
rapporterar om sexuellt 
ofredande på sina 
arbetsplatser. Vi ber att 
arbetsplatserna ska bli 
trygga för kvinnor och att 
förövare ska straffas, jfr Ps. 
9:9.

26. för dem som lyssnar på 
Women of Hope-
programmen på guarani i 
Paraguay. Uppmuntra 
lyssnarna att dela med sig av 
hur programmen kan vara 
till hjälp i deras vardag, jfr 1 
Kor. 15:58.

17. om ett fungerande 
rättsväsen i Latinamerika när 
det gäller femicide (”föraktfullt 
mord på kvinnor av män”) och 
om respekt för kvinnan och 
hennes rättigheter, jfr Jes. 1:17.

22. för de program som 
spelas in i Latinamerika, att 
vi kan be med Paulus ”att 
ordet ges mig när jag öppnar 
min mun, så att jag frimodigt 
förkunnar evangeliets 
hemlighet” (Ef. 6:19). Vi ber 
att dessa ord ska förändra 
kvinnors liv. 

27. att ledarna för TWR 
Women of Hope i Bonaire 
ska kunna visa mod, hopp, 
generositet och värme till 
andra, jfr Kol. 3:12.

18. för Uruguay och tackar för 
att Women of Hope-program 
kan sändas i radio två gånger 
per vecka och även via 
internet, jfr Ps. 100:4–5.

23. för kvinnor som fallit 
offer för sexhandel men som 
nu får stöd av kristna 
organisationer. Vi ber om 
helande för dessa kvinnor 
som lider av posttraumatisk 
stress efter allt våld de fått 
utstå, jfr Jer. 17:14.

28. om arbetsmöjligheter för 
kvinnor i Colombia, där 
arbetslösheten är dubbelt så 
stor som bland den manliga 
befolkningen – en situation 
som har förvärrats under 
pandemin, jfr Jer. 29:11.

19. att kvinnor i Bolivia ska få 
möjlighet till såväl utbildning 
som goda arbetsmöjligheter. 
Var nära dem och ge dem kraft 
i deras omsorg om familjen, jfr 
Josua 1:8.

24. om ledare för TWR 
Women of Hope i ett flertal 
länder i Latinamerika och 
Västindien. Vi ber om 
frimodighet för de kvinnor 
du har utsett, jfr Matt. 7:7–8.

29. för kvinnor i Uruguay 
och tackar för dem som 
lyssnar på Women of Hope-
programmen och har tagit 
kontakt för att få veta mer 
om Gud och Jesus Kristus, jfr 
Rom. 10:17.

20. för det kanadensiska 
teamet som arbetar med att 
lyfta fram kvinnors behov 
världen över och förmedla det 
till kyrkor och enskilda i 
landet, jfr Apg. 1:8.

25. för Paraguay – om 
resurser att genomföra vart 
och ett av projekten i TWR 
Women of Hope´s 
verksamhet, jfr 2 Kor. 9:8.  

30. för de kristna kvinnor 
som är aktiva politiker i 
Dominikanska Republiken. 
Vi ber att de ska söka vishet 
och ledning hos dig i sina 
uppdrag, jfr Ords. 2:6. 

31. Vi tackar dig, Herre, för var och en av våra trogna förebedjare som ber med oss genom TWR Women of 
Hope´s bönekalender, jfr Rom. 12:12.



BÖNEÄMNEN FEBRUARI 2022 del 1 
Herre, vi ber …

Översättning: 
Karin Andersson

1.  och prisar ditt namn för 
att Women of Hope-
programmen på spanska 
firar 21 år och sänds i 
Amerika via radio, 
Internet och sociala 
medier, jfr Jes. 55:11.

6. att du ska förse oss med nya 
samarbetspartners för arbetet 
i Kanada. Vi ber också om 
möjligheter att möta de 
andliga, fysiska och 
emotionella behoven hos 
kvinnorna där, jfr Gal. 6:9.

11. om fler kristna, skyddade 
boenden i Brasilien för dem 
som utsatts för våld i 
hemmet mm. Vi ber att 
kvinnor och familjer ska lära 
känna Jesus där, jfr Ps. 46:2. 

2. och ropar till dig 
tillsammans med 
släktingar till de kvinnor i 
Mexiko som försvunnit 
efter våldsdåd. Trösta och 
styrk de anhöriga i deras 
smärta och ovisshet, jfr Ps 
23:4.

7. och tackar dig för att 
teamet i Paraguay har startat 
aktiviteter på anstalten New 
Opportunity, där dömda 
fångar kan få uppleva en 
form av frihet, jfr Jes. 61:1.

12. att du ska påverka 
myndighetspersoners 
hjärtan så att utbildning 
prioriteras högt i 
Latinamerika där ca 1,5 
miljoner barn inte går i 
skolan, jfr Ords. 18:15.

3. för de kvinnor och 
flickor i Colombia som inte 
förstår sitt värde och sin 
identitet i dig. Vi ber att de 
ska få öppnade ögon och 
bli kvinnor efter ditt hjärta 
och din plan, jfr 1 Mos. 
1:27.

8. att du ska utrusta 
ensamstående mödrar i Kuba 
med vishet och gott omdöme 
när de tar hand om sina 
familjer under allvarlig 
ekonomisk kris i sitt land, jfr 
Ps. 119:66.

13. och tackar dig för att 
många kvinnor i Uruguay 
samlas varje kväll för att be 
med bönekalenderns 
böneämnen, jfr Jer. 29:12.

4. att kvinnor i Peru ska få 
undervisning i – och förstå 
betydelsen av – 
förebyggande hälsovård, 
jfr 1 Kor. 6:19–20. 

9. att du ska hjälpa den 
heterogena befolkningen i 
Bonaire att visa tolerans och 
respekt mot oliktänkande. Låt 
människor där se upp till dig 
som sin förebild, jfr Matt. 7:12.

14. att du ska förbarma dig 
över barn som blivit 
föräldralösa på grund av 
mord eller självmord, jfr Ps. 
10:14.

5. för barn, kvinnor, män 
och fattiga äldre i 
Dominikanska republiken, 
som dör i misär utan 
närhet till familj eller 
socialt nätverk, jfr 5 Mos. 
15:7–8.

10. att döttrar i 
invandrarfamiljer ska hitta en 
balans i sin strävan att leva i 
två kulturer samtidigt. Vi ber 
att de ska få frid i Kristus, jfr 
Fil. 4:6–7.

15. att du ska öppna dörrar så 
att kvinnliga fångar i 
Dominikanska republiken 
kan höra evangeliet om dig. 
Vi ber att de ska finna frihet 
och upprättelse i dig, jfr Joh. 
8:36.



BÖNEÄMNEN FEBRUARI 2022 del 2 
Herre, vi ber …

Översättning: 
Karin Andersson

16. att du ska förbarma dig 
över kvinnor i Colombia, 
där andelen kvinnomord är 
hög och på uppgång, jfr Jes. 
49:13. 

21. att du ska ge oss i teamet på 
TWR:s huvudkontor vishet 
när det gäller att samarbeta 
med och motivera unga 
kvinnor för arbete i TWR 
Women of Hope för att nå 
yngre generationer, jfr Ps. 
145:4.

26. att kvinnor i Brasilien 
med låg inkomst skulle få 
tillgång till sådana 
hygienartiklar som hör till 
grundläggande hälsovård, jfr 
Ps. 68:11.

17. att du utrustar troende 
med medkänsla så att de 
vill delta i arbetet med 
covid-19-patienter i 
Latinamerika, jfr 1 Joh. 3:17.

22. om energi och uthållighet 
hos medarbetare i Bonaire när 
de sammanställer lovsånger på 
modersmålet papiamentu, jfr 
Hebr. 12:1.

27. att myndigheter i 
Latinamerika och Karibien 
ska ägna sig åt 
jämställdhetspolitiska frågor 
och kämpa mot sexuellt våld, 
jfr 1 Tim. 2:1–4.

18. att unga kvinnor på 
landsbygden i Paraguay 
skulle få tillgång till 
yrkesutbildning och 
praktik, jfr Ords. 4:13.

23. att unga kvinnor i 
Argentina vill leva nära dig. 
Utrusta troende till att dela 
evangeliet med dem, jfr Kol. 
2:6. 

28. att kvinnor i Latinamerika 
ska få veta att de är 
värdefulla både för dig och 
sin omgivning. Stärk dem till 
kropp och själ. Må de 
överlämna sig helt åt dig, jfr 
Ef. 1:3–5.

19. att du ska ge dem som är 
involverade i TWR Women 
of Hope i Dominikanska 
republiken styrka och 
kreativitet i arbetet, jfr Jes. 
40:31.

24. att Women of Hope-
programmen ska fortsätta att 
påminna kvinnor i Uruguay 
om att hämta sin styrka i dig, 
eftersom våld i hemmet och 
sexövergrepp är vanligt bland 
flickor och unga kvinnor där, 
jfr 5 Mos. 31:6.

VI BER GÄRNA FÖR  
DINA BÖNEÄMNEN! 

Skicka ett mail till 
woh@noreasverige.se 

så ber vi för ditt böneämne  
i nätverket.

20. att våld i familjer i 
Latinamerika – speciellt 
mot barn, kvinnor och 
äldre – ska upphöra, jfr 2 
Sam. 22:3–4.

25. att du ska förmå teamet för 
TWR:s regionala arbete och 
det nationella teamet i 
Paraguay att samarbeta för att 
nå en större lyssnarkrets med 
radioprogram, jfr Apg. 13:49.
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Stå fasta  
i Kristus  
under svåra 
förhållanden 

Har du någon gång funderat över 
vad som menas med att vara helig?  

Vi vet att Gud är helig, men vad 
innebär det för oss människor?  Hur 
hänger helighet ihop med helgelse? 

I Hebreerbrevet 12:10 kan vi läsa att 
Gud fostrar oss för vårt bästa, för att 
vi ska få del av hans helighet.  

Gud kan använda svårigheter för att 
föra oss närmare honom. Han kan 
också visa på förhållanden i våra liv 
som vi behöver ändra på. Det kan 
vara smärtsamt att få syn på sådant 
som står i vägen för ett liv efter Guds 
vilja.  

I hebreerbrevet vers 11 läser vi: 

För stunden verkar ingen fostran vara till 
glädje utan snarare till sorg, men för dem 

som har tränats genom fostran ger den 
längre fram frid och rättfärdighet som 

frukt.  

Helgelsens väg är svår och vi kommer 
aldrig att klara att gå den i egen kraft, 
men Gud har lovat att aldrig lämna 
eller överge oss!  

Fortsättning på nästa sida.
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Gud fostrar oss för vårt bästa och 
använder omständigheter och 
sammanhang för att göra oss mer lika 
honom. 

Han har också gett oss våra syskon i 
Kristus. När vi lever i en äkta 
gemenskap kan vi be för varandra 
och hjälpas åt genom svårigheter. Vi 
kan påminna varandra om Guds 
löften. 

Just nu går jag igenom en period i 
livet när Gud uppmärksammar mig på 
på mina drag av stolthet och envishet. 
En vän som jag litar på är med mig 
genom detta. Hon påminner mig om 
vad Bibeln säger om ödmjukhet och 
är vid min sida när jag prövas av Gud. 
Jag håller fast vid Guds löften om att 
han hela tiden är med mig i denna 
svåra tid. 

När vi befinner oss mitt i en tid av 
prövningar är det inte lätt att känna 
glädje. Efteråt kan vi däremot ibland 
få se vad Gud ville visa oss. Vi läste ju 
nyss i vers 11: för den som har tränats 
genom fostran ger den längre fram frid 
och rättfärdighet som frukt. 

Vilken förändring vill Gud se i ditt liv?  

Lisa Hall,  
Internationell bönesamordnare,  

TWR Women of Hope 
Översättning: Britta Persson
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Hjärtats Trädgård kör säsong 2 

Noreas programserie Hjärtats Trädgård är ett program som låter 
lyssnaren fundera tillsammans med programledaren på hur vårt hjärta 
mår genom att likna vårt inre vid en trädgård. Maggan Johansson är 
programledare och podcasten produceras av Norea Sverige. 

Utdrag ur avsnitt 24: Trädgårdsvanor, del 1 

“Dina vanor säger något om vem du är. De är som ett skyltfönster till ditt inre. 
Dina vanor formar din personlighet mer än du kanske tror.  Du upprepar 
saker gång på gång för att bli belönad. Det blir som en mental genväg i ditt inre 
där du slipper att fatta några beslut. Din kropp formligen älskar vanor. 
Signalerna i hjärnan väljer gärna de upptrampade stigarna. När en vana är 
etablerad är det så svårt att ändra på den. Ibland säger vi att vi har en ful 
vana. Har du funderat på vad det innebär i ditt liv? 

(...) 

När du tror att du kan dölja något för omgivningen går det inte att lura Gud. I 
Bibeln står det: Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och 
blottat för hans ögon (Hebr. 4:13). Den skadliga vanans makt får dig att tro att 
du är helt ensam när du frestas. Men det är inte sant.  
Gud både ser och vill hjälpa dig.” 

Programseriens andra säsong startar med avsnitt 21 och släpps veckovis på 
Youtubekanalen Hjärtats trädgård och i Noreas app. 

Skribent: Rebecka Lordhem



BE FÖR UKRAINA 

Under flera år har Norea förmedlat gåvor till TWR Women of Hope i 
Ukraina. Efter att ha hört oroväckande nyheter om situationen i Ukraina 
skickade jag i början av december ett mejl till TWR:s huvudkontor i Kiev.  

Missionsledaren Oleksandr Chmut svarar: ”Faktum är att vi hör oroande 
nyheter varenda dag från gränserna. Vi inser att allt kan hända. Men vi får 
inte panik och vi flyr inte. Vi fortsätter att arbeta på kontoret, förbereda 
program och vi anförtror våra liv åt Gud. Vi fortsätter att be om att Gud ska 
sända sitt skydd och att han ska ha sista ordet. Om man tittar på livet i 
staden Kiev så fortsätter det. Ingen flyr, folk arbetar, butiker är öppna och 
människor köper inte fler varor än tidigare. Trupper från Ukraina har 
omplacerats närmare gränserna, men ingen mobilisering har aviserats.” 

Befolkningen i Ukraina är genom historien ett hårt prövat folk, men mitt 
i alla svårigheter är dörrarna vidöppna för evangeliet.  

En kvinna som brukar lyssna på programmet Women of Hope skriver: 
”Jag är mamma till många barn: Jag har nio barn, barnbarn, två studenter 
och några skolbarn. Ett av barnen har ett funktionshinder. Jag har väldigt 
lite ledig tid och jag är inte speciellt bra på att evangelisera. Men får jag 
tillfälle att berätta för någon om Gud så gör jag det. För det mesta är jag 
hemma och kan inte gå till kyrkan med någon regelbundenhet. Jag vill 
ändå bidra på något sätt till att sprida Guds rike. Därför bestämde jag mig 
för att donera 200 Hryvnia (cirka 67 kronor) för att sprida evangeliet 
genom TWR. Jag förväntade mig inte ens att Gud skulle ge mig något 
tillbaka, eftersom jag bara ville prisa Gud. Herren visade mig och min familj 
barmhärtighet och välsignade oss ekonomiskt hundrafalt igen.” 

Ta gärna med dig det ukrainska folket i dina förböner. Vill du vara med och 
sprida Guds rike i Ukraina får du gärna skänka en gåva till Norea.  
Du kan även kontakta oss om du själv vill ha förbön.  

Maggan Johansson 
samordnare  
TWR Women of Hope i Sverige 
Kontakt: woh@noreasverige.se 
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Tack för att du 
står med i detta 
viktiga arbete!

Stöd gärna TWR:s projekt ekonomiskt så att arbetet med   
Women of Hope kan fortsätta förmedla hopp till kvinnor i världen.  

Swish: 123 514 20 54  

PlusGiro: 52 41 80-7 

Tack för din gåva! 

Omärkta gåvor går till Noreas missionsprojekt. Läs mer på www.noreasverige.se.   
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Bönekalendern ges ut  
i samarbete mellan

TWR Women of Hopes globala bönenätverk involverar 

tusentals förebedjare över hela världen som  

tar del av den månatliga bönekalendern på sina  

egna modersmål. 

avs: Norea Sverige, Östergatan 20, 262 31, Ängelholm
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