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Månadens bönebrev 

Kära förebedjare! 

I programmet Hannas Café finns det ett avsnitt som handlar om 
oplanerad graviditet. Den tidigare kuratorn, Maria Olsson, berät-
tar om verksamheten på Minna- mottagningen dit kvinnor kan 
vända sig för stödsamtal vid en oplanerad graviditet.  Dessutom 
får vi höra Ingrids berättelse om hur det var för henne när hon 
gick på en folkhögskola och upptäckte att hon väntade barn.  
 
Ingrid berättar:Ingrid berättar:Ingrid berättar:Ingrid berättar: 

Jag har vuxit upp i en kristen familj och alltid varit en kristen. 
Men när jag växte upp fanns det mycket frestelser. Jag var myck-
et ute och hittade på saker, mycket alkohol och mycket fel um-
gänge och kompisar. 
 
Graviditeten var ett faktum:Graviditeten var ett faktum:Graviditeten var ett faktum:Graviditeten var ett faktum: 

Det var inte något jag hade tänkt att det skulle hända utan det 
var på grund av alkoholen. Vi var väldigt trötta och det bara blev 
liksom … Då var jag nitton år. Och hela min värld rasade för mig. 
Det var inte alls det här jag hade planerat. Och det sattes ju verk-
ligen på prov för mig om jag är för eller emot abort när detta 
hände. 
 
Det var många känslor som cirkulerade under graviditeten:Det var många känslor som cirkulerade under graviditeten:Det var många känslor som cirkulerade under graviditeten:Det var många känslor som cirkulerade under graviditeten: 

Jag mådde väldigt dåligt när jag tänkte på att jag hade en bebis i 
magen. Men jag tog tag i någonting som står i bibeln att vi ska 
tacka Gud under livets alla förhållanden. Och ja la min hand på 
min mage och sa, ”Tack gode Gud för bebisen i magen.” Och för 
varje dag som gick, ju längre tid som jag gjorde detta, desto mer 
växte min kärlek fram till bebisen 
 
Avsnittet i sin helhet kan du lyssna på via Norea Sveriges hem-
sida (www.noreasverige.se) 
 
Den 3/4, 15/4, 24/4, 27/4 och 30/4 ber vi i Sverige för situationen 
i vårt eget land.  

April 2020 

Unga flickor 
 

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av     
bördor, så ska jag ge er vila bördor, så ska jag ge er vila bördor, så ska jag ge er vila bördor, så ska jag ge er vila (Matt. 11:28).(Matt. 11:28).(Matt. 11:28).(Matt. 11:28). 

Under tiden som vi fördjupar oss i meningen med gudfruktig vila 
vill jag dra vår uppmärksamhet till de första tre orden i versen 
ovan: 

””””Kom till mig Kom till mig Kom till mig Kom till mig …”…”…”…”    
Intressant nog gör Jesus detta uttalande trots att många läm-
nade sina jobb för att följa honom. Matteus, författaren till detta 
evangelium, arbetade som tullindrivare när Jesus närmade sig 
honom. Jesus sa: "Följ mig", och Matteus stod upp, lämnade sitt 
jobb och följde Mästaren, jfr Matt. 9: 9. 

Vad innebar det för Matteus att fatta beslut om att lämna allt 
och följa en man som han precis hade träDat? Kanske gjorde 
han det för att han hade hört Jesus säga det i bergspredikan. 
Eller så hade han bevittnat när Jesus helade och undervisade 
medan han reste runt i hela området. Tror du att du skulle göra 
sådana förändringar i ditt liv för att följa Jesus? Att tillåta hans 
Ord påverka ditt liv så pass mycket att det skulle förändra din 
karaktär och ditt beteende?  

Även Johannes döparen— som var den förste att proklamera, ” 
Se Guds Lamm” (Joh. 1:29) — kämpade med sin tro. Under tiden 
Johannes satt i fängelse frågade han, ”Är du den som skulle 
komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” (Matt. 11:2—3). Har 
du någonsin varit där? Ditt liv går inte som du hade tänkt det 
skulle göra. När du står inför verkliga svårigheter frågar du Gud, 
”Var är du? Borde du inte vara den som hjälper mig?” 
 
Gudfruktig vila söker mer tid till Guds OrdGudfruktig vila söker mer tid till Guds OrdGudfruktig vila söker mer tid till Guds OrdGudfruktig vila söker mer tid till Guds Ord    
Vila i Kristus tillåter våra hjärtan och sinnen att förnyas så att vi 
ser sanningen i Guds Ord och hittar den frihet vi längtar eKer 
(Joh. 8: 31–32). 
    
Gudfruktig vila drar oss närmare JesusGudfruktig vila drar oss närmare JesusGudfruktig vila drar oss närmare JesusGudfruktig vila drar oss närmare Jesus    
I tider av svårigheter vill Jesus att vi först kommer till honom! 
Om vi älskar Gud och känner till hans kärlek för oss skulle vi 
önska oss mer av honom. Vi skulle tro att hans makt och san-
ning är större än vår egen. Ändå så vet jag hur lätt det är att 
sätta andra saker som verkar viktiga först istället för att vara 
ensamma med Jesus. Medan vi fortsätter denna vandring till-
sammans ber jag att vi ska hungra eKer mer tid i ensamhet till-
sammans med Jesus. Sitt tillsammans med honom idag. Ge 
honom allt som finns i dina händer och i ditt hjärta. Ta emot 
hans stärkande kärlek och tankar för dig! 
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1. 1. 1. 1. och tackar dig för det arbete som bed-
rivs på sjukhus, i kyrkor och genom pro-
grammet Healing Voice, på olika sätt till 
hjälp för de kvinnor som drabbats av pro-
blem med fistlar. 
 
2. 2. 2. 2. att vietnamesiska kristna flickor ska bli 
undervisade och leva enligt bibliska nor-
mer. Vi ber att de ska stå emot sin kulturs 
frestelser till föräktenskapliga förbindel-
ser. 
 
3. 3. 3. 3. Att alla gravida kvinnor i Sverige ska 
våga säga ja till det nya liv som de väntar 
istället för att välja abort. 
 
4. 4. 4. 4. om ett slut på seden med barnbrudar 
bland romerna i Serbien och Albanien. 
Dessa tidiga giKermål förhindrar flickor-
nas utbildning och egen försörjning. 
 
5. 5. 5. 5. om ett slut på de påtvingade aborter 
som utförs bland gravida kvinnor som 
gripits eKer flykt från Nordkorea, där re-
geringen vill förhindra beblandning med 
andra folkslag. 
 
6. 6. 6. 6. att danska flickor ska ha sin styrka i 
dig, så att de kan klara av betygsstress 
och stora sociala påtryckningar. 
 
7. 7. 7. 7. och tackar dig för att Tanzanias rege-
ring har infört en lag som inte tillåter 
flickor att giKa sig före 18 års ålder. 
 
8. 8. 8. 8. att du ska öppna unga centralasiatiska 
kvinnors ögon för din sanning. Vi ber att 
de ska följa dig istället för att vända sig 
till de religioner som är vanligast i region-
en. Vi ber också om ökade möjligheter till 
utbildning, mänskliga rättigheter och 
hälsovård i Centralasien. 
 
9, 9, 9, 9, om kärleksfullt och engagerat stöd till 
de portugisiska tonåringar som blivit gra-
vida. 
 
10. 10. 10. 10. och tackar dig för att barnprogram i 
Malawi påverkar föräldrar till att upphöra 
med att arrangera bröllop för sina alltför 
unga döttrar.  
 
11. 11. 11. 11. att du ska ge tonåringar i Rumänien 
kristna förebilder och avstå från sex före 
äktenskapet. Vi ber att unga mödrar ska 
vända sig till dig för att få vishet i sitt för-
äldraskap. 
 

12. 12. 12. 12. att du ska hindra flickor i Indien från 
barnäktenskap, som oKa berövar flick-
orna utbildning, god hälsa och trygghet. 
 
13. 13. 13. 13. att du ska utrusta kristna i Tyskland 
till kamp mot traditionen från invandra-
res hemländer att giKa sig tidigt. Vi ber 
också om beskydd för de hjälplösa flickor 
som ges bort som barnbrudar.  
 
14. 14. 14. 14. att tonårsflickor i Kanada inte ska 
söka eKer sitt värde i sociala medier utan 
upptäcka att de har sitt värde i dig. 
 
15. 15. 15. 15. att barnmorskor i Sverige av samvets-
skäl ska kunna neka medverkan vid abor-
ter och inte diskrimineras på grund av sitt 
ställningstagande. 
 
16. 16. 16. 16. vi ber att kyrkor och föräldrar i Korea 
ska undervisa sina barn om människoli-
vets värde. Herre, våra hjärtan brister när 
vi hör att 95 % av tonårsgraviditeterna 
där slutar med abort. 
 
17. 17. 17. 17. att du ska påverka både hjärtan och 
sinnen i Nepals kultur och regering så att 
barnäktenskap kan upphöra. Vi ber om 
gratis skolgång och beskydd för barnen. 
 
18. 18. 18. 18. att familjer i Elfenbenskusten ska 
avstå från kvinnlig könsstympning, 
barnäktenskap och förlossning i hemmet 
vilket allt leder till att fistlar uppstår hos 
gravida kvinnor. Vi tackar dig för att ål-
dern för att få giKa sig höjts till 20 för poj-
kar och 18 för flickor. 
 
19. 19. 19. 19. att finska flickor ska få god själv-
känsla genom att förstå hur du ser på 
dem som dina döttrar. 
 
20. 20. 20. 20. att du ska beskydda och sörja för 
unga brudar och mödrar. Må nu hoppets 
Gud fylla er med all glädje och frid i tron, 
så att ni överflödar i hoppet genom den 
helige Andes kraK (Rom. 15:13). 
 
21. 21. 21. 21. att du ska låta föräldrar i Indonesien, 
där en av sex flickor giKer sig före 18 års-
åldern, ge sina döttrar både barndom 
och utbildning. Vi ber att du ska skydda 
dessa döttrar mot en tidig död, skils-
mässa, våld i hemmet och barnarbete. 
 
    
    
    

22. 22. 22. 22. för tonåringar i Bulgarien där 75 % av 
aborterna sker bland flickor under 16 år. 
Vi ber att tonåringarna ska välja din san-
ning istället för en kultur med sexuell 
frigjordhet som kan leda till oönskade 
graviditeter. 
 
23. 23. 23. 23. vi ber om hjälp och stöd till ensam-
stående unga mödrar i Japan som käm-
par med att försörja sina familjer. 
 
24. 24. 24. 24. för gravida kvinnor i Sverige som 
trots påtryckningar från omgivningen om 
att göra abort väljer att föda sina barn. 
Herre led dem till någon som kan ge dem 
stöd.  
 
25. 25. 25. 25. om frihet för de kvinnor som flyr från 
Nordkorea. Vi ber att de inte ska luras av 
människohandlare och hamna i bordell-
verksamhet utan ledas till säkra platser. 
 
26. 26. 26. 26. om vishet till dem som i Kina informe-
rar om problem med tidiga äktenskap 
och graviditeter. 
 
27. 27. 27. 27. för alla kvinnor i Sverige som inte 
hittade någon annan utväg än att göra 
abort. Trösta och omslut dem med din 
kärlek och förlåtelse. 
 
28. 28. 28. 28. och tackar dig för arbetet bland gra-
vida tonåringar på ett sjukhus i Uganda. 
Vi ber att dessa flickor ska mötas av kär-
lek och empati i sina hem och få en möj-
lighet att avsluta sina studier. 
 
29. 29. 29. 29. att du ska trösta de övergivna unga 
mödrar som drabbats av fistlar. Låt de få 
kontakt med personer som kan bidra till 
medicinsk hjälp och läkedom för både 
kropp och själ. 
 
30. 30. 30. 30. för alla ensamstående mammor i 
Sverige som saknar permanent bostad 
och som tvingas flytta runt bland vänner, 
släkt eller bo på vandrarhem med sina 
barn.  

Herre, vi ber ... 


