
																																 		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

   

Kära förebedjare! 
 
Tacksägelse och tillbedjan är grundackordet i den globala 
bönerörelsen som vi får vara en del av. Därför får vi fortsätta 
att tacka och lova Gud även denna månad. ”Vi har sett Gud 
göra under och besvara våra böner. Vissa vädjanden har varit 
brådskande, men den ende som aldrig sover eller slumrar 
vakar över oss både dag och natt. Han har troget 
uppmärksammat våra rop”, berättar Philile Bhengu, regional 
koordinator inom TWR Women of Hope i södra och östra 
Afrika. Hon fortsätter med att citera Psaltaren 150:6, Allt som 
andas ska prisa Herren! ” Det finns ingen ursäkt eller 
anledning till att inte erkänna och ära Herren för hans godhet 
mot oss alla.”  

Varför ska vi tacka och lova Gud? Därför att … 

 Herrens härlighet är stor (Ps. 138:5). 
 hans storhet är ofattbar (Ps. 145:3). 
 vishet och makt tillhör honom (Dan. 2:20). 
 jag är underbart skapad (Ps. 139: 14). 
  ingenting har uteblivit av allt det goda som han 

lovade (1 Kung. 8:56). 
 han ger mat åt allt levande, evig är hans nåd 

(Ps.136:25).  
 för Gud är allting möjligt (Matt. 19:26).  
 han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för 

våra synder (1 Joh. 4:10). 
 han mättar den längtande själen och fyller den  

hungrande själen med sitt goda (Ps 107:9).  
 Gud har makt att styrka er (Rom. 16: 25). 
 du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din 

hand (Ps. 139:5). 

… och du hittar säkert många fler anledningar! 
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Kära vänner! 

Nog känner du frid i di7 liv när du vet a7 Gud har kontrollen? 

Ordböckernas definiAon av frid är ”frihet från störning; ro och 
sAllhet”. Är det möjligt a7 finna ro och sAllhet i kaoAska eller 
utmanande Ader? 

Om vi ska finna frid i utmanande Ader är det så vikAgt a7 
påminna oss om a7 vår Gud är fridens Gud, jfr Rom. 15:33. Jag 
tror a7 vi känner de7a Guds sinnelag allra mest påtagligt i 
Ader av bön och tacksamhet. 

Bön och tacksamhet är något som är mycket vikAgt för TWR 
Women of Hope. Under de gångna 22 årens verksamhet har vi 
se7 hur Gud på e7 fantasAskt sä7 kommit med hopp åt 
kvinnor runt om i världen och över generaAonsgränserna. 
Varje månad översä7s alla böneämnen All mer än 100 språk. 
Vi har över 100 000 förebedjare som ber med oss i alla delar 
av världen. Varje dag finner kvinnor e7 ny7 liv i Jesus genom 
TWR Women of Hopes radioprogram och bönegrupper. 

När du denna månad ber med oss genom bönekalendern, 
tacka Gud för hans godhet och nåd. Låt oss förena våra 
hjärtan i tacksamhet för a7 Jesus är vår Frälsare, vår 
Försörjare och vår Kung. Be a7 fler kvinnor ska lära känna 
Jesus och få erfara hans frid i sina hjärtan och liv för evigt. 

 

Våra hjärtan fröjdas i honom! 

Peggy Banks, 
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope 
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Tacksägelse och tillbedjan 

1. Vi upphöjer dig som vår Frälsare! Kristna 
har uppmanats att dela sin tro och sitt 
hopp om ett evigt liv genom Jesus Kristus 
under denna kris, då människor funderar 
över liv, död och evighet. 

2. Fader, vi prisar dig för din trofasthet och 
ditt beskydd under coronakrisen. Tack för 
kvinnorna i det indiska teamet av TWR 
Women of Hope ber varje dag mellan kl. 11 
och 12, jfr 1 Sam. 1:10–11. 

3. Gud, du är vår försörjare! Tack för att du 
har försett det norska TWR Women of 
Hope-teamet med en hängiven kvinnlig 
programskrivare. Tack för att de har spelat 
in 80 andakter som sänds tre dagar i 
veckan via Spotify, hemsidan och telefon. 

4. Du är hoppets Gud! I tider av ångest 
övervinner vi vår rädsla om vi förtröstar på 
dig. Du fyller oss med glädje och frid, jfr 
Rom. 15:13. 

5. Vi tillber dig som all visdoms Gud. Just i 
svåra omständigheter drar du oss till dig 
och kallar oss till omvändelse, för din väg 
är alltid god. 

6. Vi prisar dig, Gud, som är den ende som 
kan åstadkomma enhet bland dina barn. 
Tack för att du skapat kristen enhet i TWR 
Women of Hopes bönegrupper i Nepal och 
för att du låtit kvinnorna finna identitet, 
värde, vila och hopp i dig, jfr Ps. 62:5–8. 

7. Vi ärar dig, Fader för din barmhärtighet. 
Du har gett oss mer tid till att stå upp för 
dem som inte känner dig och vi vill 
använda denna möjlighet till att be för 
dem. 

8. I tider av förändring och osäkerhet är du 
en Gud som är pålitlig. Dina löften är vår 
fasta grund på vilken vi bygger våra liv 
såsom kvinnor med hopp, jfr 4 Mos. 23:19. 

9. Vi förenar oss med vårt kanadensiska 
team och erkänner dig som suverän Herre, 
jfr. Kol. 1:16–17. 

10. Gud, vi prisar dig för din godhet! Du har 
gjort det möjligt att genom olika 
institutioner och verksamheter förse 
lidande med mat, ge stöd åt arbetslösa och 
beskydd åt hemlösa. 

 

 

11. Du är vår frälsningsklippa! Tack för att 
människor i Bonaire genom Women of 
Hope-programmet fått ett gott förhållande 
till dig.  

12. Vi tillber dig som vår alltid närvarande 
Fader. Vi lägger fram inför dig våra 
bekymmer för familjerelationer, och tänker 
på ditt löfte när du sade: Jag ska aldrig 
lämna dig eller överge dig (Hebr. 13:5b). 

13. Herre, vi upphöjer dig och tackar för att 
vi fått sponsorer till de indonesiska och 
javanesiska Women of Hope-programmen 
som sänts sedan 1999 och når miljontals 
kvinnor. Tack för att vi fått en lokal station 
att sända dem ifrån.  

14. Vi prisar dig Herre, vår beskyddare och 
tillflykt. Med sina fjädrar täcker han dig, 
under hans vingar finner du tillflykt. Hans 
trofasthet är sköld och skärm (Ps. 91:4). 

15. Vi förenar oss med vårt finska team och 
prisar dig för att du är en Gud som låter allt 
samverka till det bästa. Genom Jesus 
korsfästelse uppenbarar du för oss att det 
kan finnas hopp i mörkret och lidandet i 
våra liv, jfr Rom. 8:28. 

16. Såsom kvinnor som har ett hopp vittnar 
vi om dig som vårt allt. Vi har vår identitet i 
dig, för vi är dina döttrar, skapade till din 
avbild, jfr 1 Mos. 1:27. 

17. Vi ärar dig som en suverän Herre, som 
använder en global kris då all normal 
aktivitet tar en paus för att få oss att 
begrunda livet, döden och andliga frågor.  

18. Vi prisar dig, Gud, för att du – när team-
medlemmarna i Polen inte kunde träffas 
ansikte mot ansikte – förenade deras 
hjärtan i bön via nätet. 

19. Herre, du är vår frid. Må han som är 
fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin 
frid (2 Tess. 3:16a). 

20. Låt oss under denna tid, då människor 
är öppna för andliga samtal, vara trogna i 
att dela vårt vittnesbörd om hur du, som är 
en förlåtande Fader, har frälst oss, jfr Ef. 
4:32. 

 

 

 

 

21. Vi tillber dig, vår Skapare, som 
inspirerar oss, dina skapade varelser, till 
att genom våra Women of Hope-program 
hjälpa kvinnorna i Ukraina. 

22. Vi prisar dig, som är försoningens Gud! 
Tack för att du leder våra familjer genom 
svårigheter som gör att vår tillit till dig 
växer och våra relationer blir starkare. 

23. Herre, vi välsignar dig som vår Frälsare! 
Under karantänen blev evangeliet sänt till 
människorna i Frankrike. Må de inse att de 
behöver dig, jfr Jer. 26:3. 

24. Gud, du är nådig och barmhärtig, sen 
till vrede och stor i nåd (Ps. 145:8). 

25. Du, Gud, är trofast! Du har hållit din 
löften om att skydda, leda och inspirera 
våra team som arbetar bland kvinnor i 
rumänska fängelser, jfr Ps. 117:2. 

26. Vi prisar dig, Herre, för att du har 
kontroll över hela världen och hela 
mänskligheten. Du är stor, och stort och 
mäktigt är ditt namn (Jer. 10:6). 

27. Herre, du är vår läkare, och vi tackar 
dig för var och en som har tillfrisknat efter 
covid-19. Tack för att du verkat genom all 
denna hängivna personal, jfr Ps. 103:3. 

28. Jesus, du är livets bröd! Vi tackar dig 
för att kvinnorna i TWR Women of Hope-
teamet i Centraleuropa sprider denna 
sanning till människor som tror att det är 
välstånd som ger tillfredsställelse för 
själen, jfr Joh. 6:35. 

29. Fader, du är vår tröstare. Du har slösat 
nåd, förbarmande och tröst över familjer 
som har förlorat någon av sina kära under 
pandemin, jfr Jes. 61:2–3. 

30. Vi vill förena oss med medlemmarna i 
det serbiska teamet, som trots svårigheter 
prisar dig som en god Gud och som genom 
ditt Ord ger dem frid och uppmuntran. 

31. Vi prisar dig för att du har besegrat 
döden. Jag är uppståndelsen och livet. Den 
som tror på mig ska leva om han än dör 
(Joh. 11:25). 

 

Översättning: Eva Henriksson 


