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Vänskap föds i det ögonblicket när en person
säger till en annan:” Vad! Du också? Jag
trodde att jag var den enda. — CS Lewis

Bön är inte längre något jag ”gör” utan något
jag är i Guds närhet.— Pete Greig

Är bön din ratt eller ditt reservdäck?—Corrie ten Boom

Om vi verkligen älskar människor kommer vi önska dem
mycket mer än det som står i vår makt att ge dem. Det
kommer att leda oss till bön. Förbön är ett sätt att älska
andra.—Richard Foster

TEMA: FÖRFÖLJDA — FÄNGSLADE—MINORITETER

Allt som andas ska prisa Herren! Halleluja!
Ps. 150:6
Kära vänner!
Vad är det som idag får ditt hjärta att prisa Herren? När var det senast du
stannade upp och lovade Gud för den han är i ditt liv? När satt du senast i tystnad
och lovsjöng Gud för hans vackra soluppgång eller solnedgång?
Det är några av de frågor som jag dagligen ställer mig själv. Jag vill inte att en
enda dag går utan att jag har prisat Gud och erkänt Guds godhet och nåd i mitt
eget liv. Men vissa dagar kan detta mål vara mycket utmanande. I en värld som
kämpar med att komma tillbaka till en någorlunda normal tillvaro har jag upptäckt
att jag behöver bli medveten om att prisa Gud för alla de små saker som jag ser
och hör varje dag, så jag började fundera över bibelverser som innehåller pris.
Herre, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör
underbara ting, dina beslut från forna tider med trofasthet och sanning (Jes. 25:1).
Lova Herren, min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn (Ps. 103:1).
Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under (Ps. 9:2).
Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter
få tacka honom, min frälsning och min Gud (Ps. 42:11).
Jag ber att vi varje dag dessa månader ska använda våra andetag till att prisa
Gud. Låt oss förena våra händer och lyfta upp våra röster i tacksamhet och lov.
I honom gläds våra hjärtan!

Peggy Bank
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope

Översättning: Maggan Johansson
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Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga
härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er.
1 Petr. 5:10
Varje år publicerar Open Doors sin World Watch-lista med uppräkning av de 50
länder där det är svårast att följa Jesus. ”Mer än 340 miljoner kristna världen över
bor på platser med svår förföljelse för att man vill följa Jesus. Det betyder en av
åtta troende över hela världen”, enligt organisationens rapport 2021. Hur gör
kristna som vill prisa Gud under förföljelse eller som instängda i fängelse? Hur ser
tron ut i sådana situationer?
Våra Women of Hope-program når till Mellanöstern, Asien, Afrika och många
andra platser där kristna regelbundet utsätts för förföljelse. Människor som
lyssnar till programmen och har kontakt med våra team får ta emot Guds sanning,
hopp och uppmuntran för varje dag. Våra Women of Hope-team i Paraguay och
Rumänien besöker varje vecka fängelser med kvinnliga interner för att ta del av
deras liv, förmedla Guds sanning och hjälpa dem till inre frid och frihet i Jesus.
Att det är viktigt att få stöd från andra troende framgår av artikeln ”Flickorna som
inte ville böja sig” i juli/augusti-numret 2021 av Christianity Today. Där berättas det
om 300 flickor från en skola i Nigeria som 2014 blev kidnappade av den religiösa
militanta gruppen Boko Haram och hölls fångna i nästan tre år, och hur de kunde
överleva. De flesta flickorna var kristna och reportrarna fick se att ”tonåringarnas
vilja att överleva och deras religiösa övertygelse var oskiljbara”. Såsom fångar
upplevde de såväl undernäring och hunger som känslomässig och själslig press
på sig att konvertera och ansluta sig till Boko Haram-gruppen. Men deras trohet
mot Gud och förhållandet till varandra gjorde dem starka. ”Med risk att bli slagna
och torterade viskade de böner tillsammans på nätterna och lärde sig Jobs bok
utantill från en insmugglad Bibel.”
Det bästa sättet att stödja våra förföljda bröder och systrar som utsätts för så
mycket lidande är att troget be för dem …
- att Gud ger dem kraft att vara trogna i Kristus och kunna lovsjunga och ära
Gud, trots allt.
- om mod och tillfällen att vittna om hoppet, sanningen och friden som finns hos
Jesus.
- att deltagare i seminarier och bibelskolor ska förbli trogna i sin kallelse.
- att kristna i stängda länder ska få möjlighet att översätta, trycka och dela Ordet.
- om hälsa och tillväxt för den underjordiska kyrkan.
Som kristna får vi styrka både från Gud och från varandra.
Vill du förenas med mig i bön för den förföljda kyrkan?
Lisa Hall, internationell bönesamordnare
TWR Women of Hope
Översättning: Eva Henriksson
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God Herde
Ester Chein, praktikant
TWR Women of Hope

Graciela* är intagen på Buen Pastors fängelse för kvinnor i Asunción, Paraguay.
Hennes liv där är inte lätt. Hon berättar: ”På grund av det brott jag var häktad för,
tog de andra kvinnorna avstånd från mig. Min dom var på 22 år bakom lås och
bom. Jag var mycket ångerfull under tiden jag väntade på att åren skulle gå. I min
ensamhet trodde jag att allt var förlorat, och jag ville begå självmord.”
Men en dag blev Graciela inbjuden att gå med i TWR Women of Hope-gruppen
som samlades på måndagsmorgnarna i fängelset. Hon gick med på det, och sen
dess är hennes liv helt förändrat. ”Vi gjorde handarbeten. Jag har fortfarande kvar
det första jag gjorde. Men det som var viktigare var att jag fick höra evangeliet och
började läsa Bibeln. Allt detta gjorde att jag glömde tanken på självmord”, berättar
hon.
Graciela vill tacka TWR Women of Hope för vad de gjort för att förändra hennes
liv. Trots att hon fortfarande är i fängelset, har hon ett hopp, för hennes andliga
behov har blivit tillfredsställt. Fängelset har passande nog ett namn som betyder
God Herde, och här får Graciela uppleva Jesus undervisning i Joh. 21 när han ber
Petrus ta hand om hans får. ”Detta är vad TWR Women of Hope har gjort för oss
som är i fängelse”, säger Graciela. ”De ber med oss och låter oss höra ord om liv
och hopp.”
I många år har TWR Women of Hope varje vecka fått komma med evangeliet till
dessa fångar. Förutom att ta del av Guds Ord får kvinnorna tillverka
konsthantverksföremål som de kan sälja. Teamet strävar efter att undervisa
kvinnorna i nya yrkesgrenar, såsom sömnad och hårvård, sådant som de har
användning av efter att de blivit frigivna. Genom TWR Women of Hope har
hundratals kvinnor i likhet med Graciela vänt sig till Kristus i fängelset.
*Pseudonym för att skydda privatliv.

Översättning: Eva Henriksson
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NOVEMBER 2021
Herre vi ber …
1. att du är med fängslade
förkunnare i Hong Kong. Ge
dem styrka att uthärda och
mod när de utsätts för fara.
Hjälp dem att lita på dig och
inte ge upp sin tro, jfr Upp.
12:11.

6. för kristna i Nepal som förföljs
av sina familjer på grund av tron
på dig. Beskydda kyrkorna och
dess medlemmar som har
anklagats för att sprida
coronaviruset, jfr Matt. 10:22.

11. att du stärker kristna från
olika kyrkliga traditioner i
Serbien. Hjälp dem att inte såra
varandra. Uppehåll dem med
din högra hand, trösta dem i
deras smärta och kom med
enhet till din kyrka, jfr Jes.
41:10.

2. att du styrker kristna
skolungdomar i Sverige som
hånas för sin tro på dig. Hjälp
lärarna att behandla alla
elever rättvist så att skolan
kan vara en trygg plats för
lärande, jfr Matt. 5:10.

7. för flyktingar i Tyskland, som
lever under svåra
omständigheter. Vi ber att de
ska accepteras som jämlika
medborgare i det tyska
samhället och få skydd och
stöd från kyrkorna, jfr 3 Mos.
19:34.

12. att fångar i Filippinerna får
uppleva din stora kärlek genom
andakter på anstalterna. Låt
dem få lära känna dig som
Herre och Frälsare. Vi ber för
deras säkerhet och om
beskydd mot sjukdomar i
överfulla fängelser, jfr. Rom.
8:1.

3. för kristna som förföljs i
Indonesien och som inte får
samlas till gudstjänst. Ge
dem kraft att stå fasta i sin tro
på dig, jfr. Gal. 5:1.

8. för alla hungriga och
nödställda människor i Vietnam.
Berör hjärtan hos ditt folk så att
de sträcker ut sina händer för
att hjälpa dem, jfr Matt. 25:35.

13. för den inhemska
minoritetsgruppen Adivasi i
Indien. De är ofta förtryckta och
falskt anklagade, speciellt om
de tror på dig, jfr. Ps. 82:3.

4. att du hjälper kristna i
Danmark som vill hålla fast
vid Guds Ord även när deras
bibliska tro skiljer sig från den
rådande opinionen och
betraktas som extrem av
många, jfr Apg. 2:42.

9. för de många kvinnor som
sitter i fängelse i Portugal. Låt
dem få lära känna dig genom
kristen verksamhet som bedrivs
på anstalterna och hjälp dem att
få tillgång till programmet
Women of Hope, jfr 2 Kor. 3:17.

14. att du öppnar en väg så att
fler pastorer och själavårdare
blir tillgängliga för fångar i
Frankrike. Låt fångarna bli
befriade genom ditt Ord, jfr
Jes. 61:1.

5. och tackar dig för kristna
grupper i Uruguay som
besöker fängelser för att läsa
Bibeln och sjunga för de
intagna. Öppna fångarnas
sinnen så att de förstår ditt
Ord och litar på dig, jfr Luk.
24:45.

10. att du beskyddar kvinnor
och flickor i Liberia. Hindra dem
från tvångsgifte med sina döda
makars bröder. Förse dem med
allt som behövs för deras
uppehälle, jfr Jak. 1:27.

15. för kristna i Nordkaukasien.
Hjälp dem att hitta andra
kristna som kan bli deras nya
familjer när de överges och
förnekas av sina familjer, jfr
Mark. 13:13.
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NOVEMBER 2021
Herre vi ber …
16. att fångar i Bonaire ska få veta
att de är djupt älskade av dig och
ta emot dig i sina liv, jfr Ef. 2:4–5.

21. att du manifesterar din
underbara frälsningsgåva till
varje fånge som deltar på möten
som arrangeras av TWR Women
of Hope i Buen Pastor-fängelset
i Paraguay, jfr Apg. 4:12.

26. för kvinnor och flickor i
Liberia som är orätt fängslade
på grund av brott som de inte
har begått. Herre låt dem bli
frigivna, jfr Ps. 146:7.

17. att du stärker ungdomar i
Rumänien så att de står stadigt
när de delar sin tro med sina
vänner även om de överges av
dem, jfr 1 Pet. 3:15.

22. om beskydd och helande för
alla som bor i Etiopien. Hjälp
dem att leva tillsammans i fred
och enhet och inte bli skadade
av sådant som vill försöka dela
landet och befolkningen.

27. om rehabilitering av kvinnor
som sitter i indiska fängelser.
Bara du kan hela och
återupprätta när de blir
stigmatiserade av andra, jfr Ps.
68:6.

18. och tackar dig för att kristna
fångar i Sydkorea berättar om dig i
fängelset. Även om de är
fängslade och separerade från
sina familjer ber vi att de ska få
uppleva och veta att du alltid är
hos dem, jfr Ps. 69:33.

23. för det andliga arbetet som
bedrivs i finska fängelser. Stärk
och utrusta anställda som
arbetar med kvinnliga fångar.
Låt din kärlek nå in i hjärtat hos
dem som tjänar fångarna.

28. att du välsignar
fängelseverksamheten Rock of
Ages i Rumänien. Hjälp fångarna
att vända sig till dig och komma
in i din frihet, jfr 1 Pet. 3:18-19.

19. att de få som är kristna i Japan
inte ska känna sig undanträngda
och ensamma utan modigt våga
vittna om dig utan att bli
avskräckta, jfr 2 Kor. 4: 8–9.

24. att du tröstar kristna i
Indonesien som förföljs av sina
familjer för att de tror på dig. Vi
ber att de som är separerade
från sina barn ska få veta att
ingenting kan skilja dem från din
kärlek, jfr Rom. 8:38-39.

29. att du uppmuntrar och
bemyndigar dem som delar
evangeliet med fångar i Japan.
Ge de fängslade tro och frihet i
dig, jfr Gal. 5:1.

20. för verksamheten i Estremerafängelset i Spanien. Låt både män
och kvinnor komma till tro på dig,
jfr Joh. 14:6.

25. och tackar dig för
religionsfriheten i Europa. Låt
oss komma ihåg våra förföljda
systrar och bröder som inte
upplever detta, jfr Rom. 12:15.

30. att du hjälper oss att förlåta
den som förföljer dina tjänare.
”Jag säger er: ’Älska era fiender
och be för dem som förföljer
er” (Matt. 5:44).

Översättning: Maggan Johansson

5

DECEMBER 2021
Herre vi tackar dig …
1. för att man kunnat följa de
rumänska kyrkornas
gudstjänster på Internet under
pandemin. Kyrkan har därmed
hjälpt och mött människor
som inte vågat gå in i en
kyrka, jfr Apg. 8:4.

6. för de 30 trogna volontärer
som arbetar med TWR Women
of Hope i Sydkorea. Tack för att
du gett dem olika gåvor och för
att de tillsammans vill tjäna dig,
jfr 1 Kor. 12:4–6.

11. för att kristna i norra Europa
under pandemin har insett att
möte med dig i bön är viktigare
än möte i affärssammanhang, jfr
Mark. 1:35.

2. för att pandemin har gjort
så att japaner börjat tänka mer
allvarligt på livet. Vi ber att de
ska söka dig, den ende sanne
Guden, för att få svar på livets
frågor, jfr Jes. 55:10–11.

7. för att du genom Women of
Hope-programmen kommit med
tröst till muslimska kvinnor i
norra Kaukasien. Flera av dem
har börjat älska sina män, och nu
är deras hem fyllda av frid och
välsignelser, jfr Luk. 1:68.

12. för det nya Women of Hopeteamet i Portugal och för
möjligheten att kunna sända
dessa program från en ny
internetplattform, t.ex. Spotify,
jfr. Ps. 63:4

3. för att vi på nytt kan
förmedla TWR Women of
Hopes tjänster åt kvinnor i
Buen Pastor-fängelset i
Paraguay. Tack för volontärer,
hjälpmedel och gåvor så att vi
kan räcka kvinnorna
budskapet om frälsning, jfr
Joh. 16:22.

8. för att Women of Hopeprogram på hindi och bengali
kunnat sändas under pandemin.
Tack också för att det i Indien
blivit möjligt att förenas i bön
genom video och telefon, jfr
Hebr. 10:25.

13. för att människors liv kan bli
mer flexibelt när att man arbetar
hemifrån under nedstängning.
Tack för att detta har bidragit till
kinesiska kvinnors förmåga att
leva ett segerrikt kristet liv
genom den Helige Ande, jfr Ps.
71:8.

4. för de 18 kvinnor i Liberia
som valt att ta emot Kristus
under Go Share-veckan. Vi
ber att ännu fler ska finna
frälsningen, jfr Luk. 15:6.

9. för att kristna i Lyon i
Frankrike varje år under sin
Ljusfestival i december kan dela
ut 5 000 biblar. Vi tackar också
för att många frågar efter biblar,
jfr Matt. 4:4.

14. för att dessa svåra tider har
hjälpt serbiska troende att förstå
att du är den suveräne. Vi kan
lita på dig, Herre, jfr Ps. 71:5.

5. för att vi har haft möjlighet
att fortsätta med produktionen
av Hidden Treasures i
Spanien, jfr. Ps. 34:2.

10. för att de som lyssnar på
Women of Hope-programmen på
tagalog på Filippinerna visar
sådan mognad att de förblir
starka i tron trots de svårigheter
de mött under pandemin. Vi är
också tacksamma för de många
lyssnare som berättar att de
blivit välsignade av Guds Ord
genom dessa sändning¬ar, jfr 1
Kor. 16:13.

15. för att du alltid hör våra
böner. Tack för de många trogna
förebedjarna på Färöarna och i
Danmark, där flera av dem varit
bedjare i många år, jfr 1
Joh.5:14.
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Herre vi tackar dig …
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16. för att många i Bonaire fått
ha kvar sina arbeten under
pandemin och att de kunnat
ta hand om varandra, jfr Ps.
68:20.

21. allsmäktige Gud, för att
lyssnare i Vietnam fann tröst och
frid under pandemin när de fick
höra om dina löften genom
TWR:s program, jfr 2 Kor. 1:20.

26. för att du har skonat deras
liv som arbetar med att sända
Women of Hope i Spanien under
coronakrisen, jfr Ps. 9:2.

17. för att man i Uruguay lärt
sig att bättre kunna använda
tekniken under pandemin. Nu
kan församlingar be, vara
tillsammans och fira nattvard
via Zoom, jfr Jes. 25:1.

22. för dem som i Tyskland på
olika sätt understödjer TWR
Women of Hopes världsvida
arbete. Deras fortlöpande
understöd möjliggör Women of
Hope-program på olika språk, jfr
2 Kor. 1:20.

27. för dem i Korea som ber
med mission för ögonen. Vi ber
om fler trogna förebedjare som
dessa, jfr Ps. 66:20.

18. för att man i Indonesien
fritt kan dela evangeliet
genom sociala medier. Tack
för nya troende som vågat
dela sina vittnesbörd på detta
sätt, jfr. Apg. 4:29.

23. för att dörrar har öppnats i
Etiopien så att vårt TWR Women
of Hope-team får möjlighet att
hjälpa flyktingar. Gud, kom med
läkedom och helande till dem
som behöver beröras av dig.

28. för att vi kunnat använda
media för evangelisation under
pandemin, särskilt i norra
Kaukasus där det är svårt att
öppet sprida budskapet, jfr
Rom. 8:28.

19. allsmäktige Gud, för Ful
Maya Tamang, vår nya
nationella koordinator i Nepal
och för att nya troende har
funnit hopp i dig genom TWR
Women of Hopes arbete där,
jfr 1 Kor. 1:4.

24. för det som händer i
kyrkorna i Finland – att bön,
förbön och personlig andlighet
har blivit allt viktigare.

29. för ditt Ord som talar
övertygande till våra hjärtan. Vi
ber att lyssnare i Indien, med
andra religioner, ska bli berörda
av ditt Ord så de kan bli frälsta,
jfr Joh. 6:37.

20. för Karin, Eva, Kerstin,
Helene, några av våra trogna
volontärer i Sverige, samt
Rebecka som är nyanställd
inom Norea. Välsigna deras
arbete, jfr Ps. 90:17.

25. för att TWR Women of Hopes
arbete i Japan trots pandemin
kunde starta i mars i år, jfr Jes.
55:8–9.

30. för att vi kan använda de
serbiska Women of Hopeprogrammen till uppmuntran
och tröst åt kvinnor. Tack för att
vi genom sociala medier kan
förmedla hopp till människor, jfr
2 Kor. 1:3.

31. för att du berör lyssnare i Sverige genom programmet Hjärtats trädgård. Vi ber att många ska
finna helande och upprättelse genom programmet, jfr Ef. 4:31-32.
Översättning: Eva Henriksson

Fäst dina ögon på Jesus
Lisa Hall

Jag tycker om att följa de olympiska spelen och se hur idrottare i världsklass tävlar
med varandra. Jag beundrar de tävlandes koncentration, uthållighet och beslutsamhet
inför att vinna ett pris. Men det pågår en annan tävling i vår värld – inte om mental och
fysisk skicklighet utan om idéer. När Jesus uttalade sitt djärva anspråk på att han var
sanningen och den enda vägen till Gud, jfr Joh. 14:6, satte han sig emot de som höll
fast vid alla andra trossystem, de som trodde att det inte finns någon verklig sanning,
eller de som trodde att det finns andra vägar som leder till Gud. När vi ser på Jesus
och hans tidigare efterföljare ser vi vad det fick för följder för dem när de levde ut sin
tro i en kultur som tänkte annorlunda. De fick möta opposition, umbäranden,
trakasserier, beslagtagande av egendom och, i likhet med Kristus, död för en del.
Paulus skrev till Timoteus att alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att
bli förföljda, jfr 2 Tim. 3:12. Har du också blivit utsatt för förföljelse, du som tror på
Jesus? Hur har du reagerat?
Om vi vet att förföljelse väntar de troende, hur förbereder vi oss för det? Jag tänker
tillbaka på de olympiska idrottarna som går igenom år av träning, följer råd från sina
instruktörer, studerar vad tidigare mästare har gjort och har målet för ögonen. Det
påminner oss om:
Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och
löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons
upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade
han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.
Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och
tappar modet (Hebr. 12:1–3).
Precis som löparna, som inför loppet inte tynger sig själva med tunga kläder, ska vi
kasta av oss de ting i våra liv som står i vägen för att troget följa Jesus. Vad hindrar
dig från att följa Jesus helt och fullt? Vad är det som binder dig och som du behöver
släppa för att kunna uppleva den frihet som Gud önskar att du ska få?
Det viktigaste är att ha ögonen fästa på Jesus och hålla oss på den väg Gud har för
våra liv:
- Att dagligen komma till Gud, lyssna när han talar genom sitt Ord och i lydnad
öppenhjärtigt svara honom, jfr Fil. 4:9.
- Att ta på oss den andliga vapenrustningen så att vi kan stå fasta, jfr Ef. 6:10–19.
- Att lära oss älska våra fiender och förlåta dem som förföljer oss, jfr Matt. 5:44.
- Att besluta oss för att följa Jesus oavsett omständigheterna, jfr Mark. 8:34.
- Att betänka att vi inte är ensamma. Gud är alltid med oss, jfr 5 Mos. 31:8, och har
gett oss Kristus kropp för att uppmuntra och stödja varandra. Det är därför vi ber för
varandra!
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- Att förstå att Jesus fick utstå svårigheter och samma frestelser som vi möter,
fast han var utan synd. Hans hållning ger oss mod och stärker vår tro. Glädje i
Herren är vår styrka, jfr Neh. 8:10.
- Att veta att Guds rike ska bestå. Gud som vi tjänar är en suverän Herre över hela
skapelsen och alla tider och han är segerrik, jfr Kol. 1:16–17!
Så vill jag uppmuntra er, vänner, att ha era ögon fästa på Jesus och med glädje
troget hålla ut till slutet! Han är värd priset, för han är vårt ’Pris’!
Översättning: Eva Henriksson

Skriv för att lägga till text

Barmhärtighet & nåd
Peggy Banks

Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag
frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20 för vilket jag är en ambassadör
i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.
Ef. 6:19-20
För några år sedan reste vi tillsammans med vårt team i Rumänien till ett av de
största kvinnofängelserna i staden. Vårt team har arbetat med dessa underbara
kvinnor under många år. När vi anlände behövde vi ta oss igenom många grindar
och kontroller som finns på de flesta anstalter. Vi ombads att lämna våra telefoner
och id-handlingar vid porten eftersom det var förbjudet att ta några bilder på vårt
möte med kvinnorna. Det var utöver det vanliga när vakten ledde oss genom de
olika avdelningarna tills vi kom till det rum där vi mötte kvinnorna.
Under tiden som vi väntade och bad inför vår presentation steg mer än hundra
kvinnor in i rummet. Det var ett vanligt veckomöte och kvinnorna var mycket
förväntansfulla över att få möta besökare från Amerika, Tyskland och Finland.
Kvinnorna som var mellan 19 och 70 år delade med sig av sina erfarenheter från
livet i fängelset. Vårt möte höll på några timmar och alla satt i ett rum utan tillgång
till någon toalett eller möjlighet att lämna rummet. Vakterna fanns hela tiden
närvarande vid varje dörr. Vi startade vår presentation genom att vårt team delade
personliga vittnesbörd om Guds nåd, barmhärtighet och hopp.

9

Jag minns hur jag satt bredvid en vacker ung kvinna som bara var 19 år. Under
presentationerna kunde jag se hur hennes ögon fylldes med tårar lika många
gånger som hon hörde berättelserna. Hennes tid i fängelset höll på att ta slut och
hon skulle friges veckan därpå. När hon hade hört vittnesbörden om Guds nåd
och förlåtelse bad hon om förbön. Hon sökte Guds beskydd i den värld som hon
skulle kliva ut i följande vecka. Medan vi bad var det en välsignelse att se hur hon
fann lite hopp och började ana att Gud var nära och på riktigt i hennes liv den
dagen.
Alla har en unik berättelse om Guds barmhärtighet och nåd. Jag vet att när jag
tillfrågas om att berätta min historia om frihet, hopp och helande oroas jag
fortfarande över att mina lyssnare inte kommer att höra om Guds under och
sanning i min berättelse, utan i stället bara höra den förödande verkligheten av
synd, sexuella övergrepp, stolthet och rädsla för döden.
Jag måste erkänna att välmenande människor har gett mig rådet att inte berätta
om smärtsamma delar i min historia, eftersom sådana delar gör lyssnare
obekväma. Men det är dessa delar av min berättelse som gör störst intryck på
många kvinnor som vandrar på samma väg och känner sig väldigt ensamma.
Vi vet aldrig när eller hur Gud vill använda våra personliga berättelser om hopp
och helande i Jesus. Vad har du för berättelse? Hur har Gud fått befria dig från
ditt fängelse av stolthet, girighet eller rädsla? Var inte rädd för att berätta din
historia utan var medveten om att det finns något i din berättelse som vill ge
andra hopp för dagen. Denna månad får vi prisa Gud för att hans kärlek är
oändlig, överväldigande och att han är densamme både igår, idag och för alltid.
Lova Herren för att han har gett dig en berättelse om hopp och helande i Jesus.
I Honom gläds våra hjärtan!
Översättning: Maggan Johansson

Rapporten ”Unga troende i samhället” (SKR, 2020) visar på en problematisk situation för unga troende
i Sverige. 393 ungdomar från olika kyrkotraditioner deltog i en enkätundersökning. Man ville undersöka
om de hade blivit utsatta för kränkningar med anledning av sin tro. Varannan ung person som svarade
hade upplevt det, speciellt i naturvetenskapliga ämnen och inom religionskunskapen. Det är tufft att
vara ung och bekännande kristen i Sverige idag. Ta gärna med ungdomarna i dina förböner.
Norea förmedlar gåvor till bland annat produktionen av radioprogrammet Women of Hope som sänds i
Karakalpakstan och Nordkaukasien där kristna har en mycket svår situation. Både dina förböner och
gåvor är viktiga.
Hör gärna av dig om du vill att vi ska be för dig!
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