
																																 		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Kära förebedjare!       
 
Under två månader kommer bönebrevets tema vara 
tacksägelse och tillbedjan.  

Tacksamhet bygger inte på våra känslor utan är ett 
förhållningssätt. Räkna det som den största glädje, mina 
bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att 
när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga (Jak. 
1:2). När livet inte riktigt går på räls kan man öva sig i att 
räkna alla Guds välgärningar och välsignelser.  

Tacksamhetsmusklerna behöver tränas hela livet oavsett om 
det är medvind eller motvind. Det kan man exempelvis göra 
genom att vaska fram de små guldkornen i vardagen och 
tacka Gud för vad man hittar. En studie från 2009 visar att 
tacksamhet är bra för både kroppen och vårt mentala 
mående. Även om det var en upptäckt för forskarna så har 
ett tacksamt hjärta varit Guds grundrecept i alla tider. Vi 
uppmanas att lova Herren och inte glömma bort allt gott 
som han gör för oss, jfr. 103:2. Vi uppmanas att tacka Gud 
under livets alla förhållanden. För det är Guds vilja med oss i 
Kristus, jfr. 1 Tess. 5:18.  

Philile Bhengue, regional koordinator för södra och östra 
Afrika skriver, ”Människor i Afrika, speciellt kvinnor, vet hur 
man framför sin tacksamhet till Gud. Du kan höra deras 
hjärtas respons genom deras sätt att sjunga. Kvinnor kan 
skapa nya sånger baserade på situationer som de har 
upplevt; de sjunger segerrikt, utan oro för vad morgondagen 
kommer att innebära.” 

 Kom med och sjung vårt tack och lov till Gud denna månad! 
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Andlig vägledning  
Vår tacksägelse och 5llbedjan av Gud drar oss närmre honom. 
När vi nu upplever en global paus av normala ru5ner, är det 
som om Gud kallar oss aA lugna ner oss och söka honom på 
eA djupare säA. Han ber oss aA släppa vår kontroll och låta 
honom ta över ledningen, så aA vi kan upptäcka vad som är 
verklighet och stabil grund. När denna 5d av kris är över, vill 
Gud aA vi ska fortsäAa denna nya normala nära rela5on 5ll 
honom. Hur ser då rela5onen ut för var och en av oss? 

John Ortberg beskriver i sin bok God is Closer Than You Think 
sju olika säA för Guds Ande aA tala 5ll oss. Det var befriande 
för mig aA förstå aA Gud har lagt ner individuella mönster i 
oss så aA vi närmar oss Gud på olika säA. 

Vi kan uppleva Guds närvaro på eA intellektuellt plan när vi 
studerar Bibeln eller lyssnar 5ll god undervisning, genom 
rela3oner och konversa5oner med andra människor, genom 
glädjen i tjänande av andra, genom lovsång och 5llbedjan i 
gudstjänsten, genom handlingar som aA lösa problem 5ll 
Guds ära, genom s3llhet och bön samt genom aA studera och 
uppleva skapelsen – Guds under i naturen. 

Vilken väg du än använder för aA komma närmre Gud, så vill 
jag uppmuntra dig aA använda den. Han har skapat oss 5ll 
unika avbilder av sig själv och kallar oss 5ll daglig nära kontakt 
med sig. 

 
 
Lisa Hall 
internationell bönekoordinator, TWR Women of Hope 
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1. Vi gläder oss över att bönegrupper i Serbien 
så entusiastiskt lyfter upp kvinnor och flickor 
i hela världen. Tack för att du Gud gör oss till 
en familj som hålls ihop av bön, jfr Fil. 2:1–2. 
 

2. Tack Herre för att du sänder begåvade och 
engagerade volontärer till TWR Women of 
Hope i Nepal. Tack för att kyrkor och lokala 
kvinnogrupper samarbetar effektivt där!  
 

3. Tack Far för att du älskar och sköter om dina 
barn under coronapandemin. Vi instämmer 
med våra polska vänner att du är vår tillflykt 
och styrka under en tid av global oro, jfr Ps. 
46:1. 
 

4. Tack för att Jesus kärlek synliggörs av det 
indonesiska teamet som sprider 
hälsoinformation och hjälper kvinnor på 
landsbygden med mikrolån så att de kan 
utveckla sina små företag. 

 
5. Vi uttrycker vår tacksamhet till dig vår 

försörjare för att du förser det kanadensiska 
teamet med trogna understödjare och 
medarbetare, jfr 1 Mos. 22:14. 

 
6. Tack Far för att vårt team i Norge sänder en 

ny 90-sekunders andakt – Tapas for the Faith 
– tre gånger i veckan. Dessa korta 
uppmuntrande bibelavsnitt ger lyssnare 
mersmak av Guds Ord. 

 
7. Tack för att du skickar lyssnare som berättar 

om hur programmen har varit till välsignelse 
för dem – just när teamet i Bonaire är 
missmodigt och har en känsla av ensamhet.  

 
8. Tack för din trofasthet och välsignelse när nu 

TWR:s bönegrupper i Finland firar 20-
årsjubileum. Tack för att du kallar kvinnor 
till bön och därigenom stärker deras 
gemenskap, jfr 2 Tim. 2:13. 

 
9. Vi upphöjer dig Herre för att du utser 

begåvade volontärer till våra team så att 
våra Women of Hope-lyssnare kan ta få ta del 
av praktisk information, jfr Fil. 4:19. 
 

10. Tack Far för att du ingriper i människors liv 
när kvinnor i Ukrainas Women of Hope-
program ger sina vittnesbörd om din kärlek. 
 

11. Vi tackar dig Far för att coronakrisen har fört 
människor närmre varandra i Frankrike. Vi 

ber att deras omsorg om varandra ska 
fortsätta även efter nödsituationen. 

 
12. Tack Herre för att du har gett det rumänska 

teamet nöd för kvinnor, kreativitet i projekt 
och inspiration till att producera nya 
program.  

 
13. Tack Gud för ekonomiskt stöd till teamet i 

Tyskland och TWR Women of Hope där i 
snart två decennier. 

 
14. Tack Herre för de bönegrupper i TWR 

Women of Hope som är aktiva förebedjare i 
denna svåra tid. Välsigna dem och ge dem 
vishet när de ber för sina egna länder, jfr Ef. 
6:8. 

 
15. Gud, tack för att du genom våra lokala 

bönegrupper leder oss till kristen enhet. Du 
förenar våra hjärtan i kärlek till varandra och 
till TWR Women of Hope-familjen i hela 
världen, jfr Kol. 3:14. 

 
16. Tack Far för att de serbiska Women of Hope-

programmen förändrar människors liv, 
genom andlig förnyelse och genom hjälp till 
kvinnor att lära känna dig. 

 
17. Tack Herre för volontärerna i Brasilien som 

satsar tid och talanger för att utveckla 
arbetet i TWR Women of Hope och välsigna 
kvinnor i detta land, jfr Matt 9:37. 

 
18. Tack Far för att du uppmuntrar teamet i 

Uruguay genom att lyssnare delar med sig av 
hur Women of Hope-programmen inspirerar 
och ger styrka i deras liv, jfr Rom. 1:12. 

 
19. Vi tackar dig Herre för att många länder 

använder Hidden Treasures som ett verktyg 
för helande av sexuellt utnyttjade kvinnor. Vi 
ber för dem som producerar och översätter 
Hidden Treasures.  
 

20. Våra hjärtan är fyllda med tacksamhet till dig 
Gud för att TWR Women of Hope i Indien har 
organiserat det första kvinnomötet i 
historien i en landsortskyrka där 100 kvinnor 
deltog! 
 

21. Tack Far för de många förebedjare runt om i 
världen som visar kärlek genom att dagligen 

be för människor som de aldrig har träffat, jfr 
Ef. 6:18. 
 

22. Tack Herre för att vi kan använda media och 
teknik på många olika sätt för att nå kvinnor 
i Latinamerika och andra delar av världen 
med hopp mitt under en pandemi. 

 
23. Tack Gud för att ditt Ord och dina sanningar 

i ukrainska Women of Hope-program når 
lyssnare som livets bröd (Joh. 6:35). 

 
24. Tack Herre för att de korta andakterna som 

det rumänska teamet ger ut på Facebook 
och WhatsApp tas emot som ”underbara och 
uppmuntrande meditationer för själen”. 

 
25. Du Herre är källan till all kreativitet. Vi tackar 

dig för de innovativa sätt som du leder 
teamen i världen till att använda för att nå 
kvinnor med sanning, hopp och helande, jfr 
Upp. 4:11. 

 
26. Vi prisar dig Gud för att turkiska, albanska 

och andra TWR Women of Hope-team ber för 
och betjänar kvinnor på sjukhus och får se 
att deras vänlighet spelar roll. 
 

27. Tack Herre för att du gör det möjligt att nå in 
i stängda länder med Women of Hope-
sändningar. Beskydda våra team och ge dem 
vishet genom din Ande när de förmedlar 
evangeliet.  

 
28. Gud, det gläder oss att ta del av att många 

män i Afrika genom Women of Hope-
programmen uppmuntras och får en tro på 
Jesus. Ditt Ord förändrar liv och familjer! 

 
29. Tack Herre för att team-medlemmar i Nepals 

TWR Women of Hope undervisar kvinnor och 
barn i praktisk hygien för att dessa inte ska 
drabbas av Covid-19, jfr Ps. 32:8. 

 
30. Vi tackar dig Herre för att TWR Women of 

Hope har fått en ny regional koordinator i 
Sydasien. Ge henne vishet och ditt hjärtelag 
när hon sätter sig in i arbetet bland kvinnor i 
denna region. 

 
31. Far, tack för din påminnelse om att allt vad 

ni gör i ord eller handling, gör det i Herren 
Jesu namn och tacka Gud Fadern genom 
honom (Kol. 3:17). 

 ÖversäAning: Karin Andersson 


