MAJ & JUNI 2021
Tema: onådda folkgrupper och yktingar
Statistik bekräftar att religiös förföljelse inte tar hänsyn till kön. Detta är en viktig punkt i OpenDoors
rapport, Religiös förföljelse ur ett genusperspektiv 2020. Det mest uppseendeväckande är att sexuellt våld
mot kvinnor är vanligt förekommande i alla regioner, vilket föranleder OpenDoors att kalla detta en global
katastrof.
På samma gång håller yktingkrisen i Mellanöstern på att förvärras, jfr Global Fund for Women. Flyktingläger
är fyllda med tusentals människor som lever i extrem fattigdom, utan tillgång till det mest nödvändiga. Våld
mot kvinnor har blivit det ”nya normala” i läger i Libanon, Jordanien, Turkiet och Irak.
När vi tänker på vår bön för onådda folkgrupper och yktingar de närmaste månaderna, kan vi inte blunda för
att kvinnor hamnar i båda grupperna och är föremål för svår förföljelse. De utsätts för sexuellt våld på grund
av sin tro eller sin yktingstatus. Icke-kristna yktingkvinnor svarar för en signi kant del av dem som lever
under denna förföljelse. Mitt hjärta brister för dessa kvinnor och jag ber att, när vi kommer till Gud med våra
böneämnen, vi modigt skulle kämpa för skydd och fred för kvinnor som inte nåtts av evangeliet, som söker
asyl och som är utsatta för förföljelse. Flyktingkvinnor saknar skydd i de överfulla lägren och lämnas att
själva kämpa mot övergrepp. Många förföljda kvinnor uthärdar traumat eftersom de har barn med sig i
yktinglägren. Låt oss komma ihåg att medan vi sörjer kan våra hjärtan bli helade i sanningen att Gud är vår
till ykt. Må våra böner för dessa traumatiserade kvinnor leda till att de får hopp, eftersom de inte är
bortglömda av sin himmelske far
Tack för att du troget vänder dig till Gud på de onåddas, yktingarnas och de överallt förföljda kvinnornas
vägnar. De böneämnen som vi får till vår bönekalender kommer direkt från våra team som arbetar i länder
där kvinnor kränks dagligen

I honom gläds våra hjärtan
Peggy Banks, global verksamhetsledare, TWR Women of Hop

1 https://religionnews.com/2020/03/03/new-research-shows-sexual-violence-against-christian-women-is-a-global-calamity/
2

https://www.globalfundforwomen.org/women-and-the-refugee-crisis/
Översättning: Karin Andersson

Stanna gärna upp en stund och be för de förbönsämnen som vi har fått ta del av från er förebedjare i Sverige.
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Herre vi ber …
för ensamkommande ungdomar som hotas av utvisning.
att ditt barmhärtiga hjärta ska prägla politiska beslut i yktingfrågan.
att vi tar emot yktingar i samklang med ditt Ord.
för sjukvårdspersonal som i över ett år har slitit när de har tagit hand om
patienter som har drabbats av covid-19.
för alla sjuka, samt för familjer som har förlorat anhöriga under
pandemin.

1


Maggan Johansson.
TWR Women of hope, Sverige
woh@noreasverige.se
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Månadens bönebrev

En tredjedel av oss
Lisa Hall, TWR Women of Hope,
internationell bönesamordnare

Denna symbol – tre markeringar med den vänstra som står lite vid sidan om – och
orden A Third of Us (En tredjedel av oss) vill göra oss medvetna och angelägna om att
sprida evangeliet till den tredjedel av världens befolkning som har liten eller ingen
möjlighet att nås av budskapet om Jesus.
Bakom rörelsen A Third of Us står 43 missionsorganisationer vars mål är att Kristi
efterföljare ska verka för att göra Kristus känd bland folkgrupper som ännu inte nåtts av
evangeliet. TWR var med bland dem som grundade rörelsen och vi stöder helhjärtat denna
satsning att sprida evangeliet över hela världen. Några av er har kanske deltagit i den årliga
Internationella dagen för onådda folkgrupper, som äger rum på Pingstdagen varje år.
Vilka räknas som onådda? När Jesus uppmanar sina efterföljare: Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar! används ordet ethne som kan översättas med folk eller folkgrupp. En
nation utgörs av folkgrupper – Nigeria t.ex. består av 540 folkgrupper. Av världens 17 400
folkgrupper är omkring 7 400 onådda.
En onådd folkgrupp saknar tillräckligt med infödda kristna och behöver därför hjälp utifrån
för att nå vidare med evangeliet. Man behöver t ex missionärer som kommer till området,
lär sig språket och kulturen och sen tränar ledare att evangelisera bland resten av
folkgruppen. Observera att onådda inte behöver betyda onåbara, om vi samordnar våra resurser.
Majoriteten av dessa 7 400 onådda folkgrupper bor i det s.k. 10/40-fönstret, ett område
som sträcker sig från Västafrika över Mellanöstern till Asien mellan 10 och 40 grader
nordlig bredd. Av de 50 största onådda folkgrupperna dominerar islam i 23 av dem; hinduismen i 18; buddhismen i sex; etniska religioner i två och ingen religion i en.
Hur kan man göra skillnad?
På www.athirdofus.com kan man:
Teckna sig för en ”Action Guide” och lära sig hur man använder A Third of Ussymbolen för att lära sig mer om de onådda folkgrupperna. Man får också lära sig
hur man bäst missionerar bland dem.
Ta reda på hur man kan delta i den internationella dagen för onådda folkgrupper
den 23 maj 2021 och sedan fortsätta att vara delaktig under året.
För dem själva
Be! I ”Action Guide” finns en bönesida där man kan teckna sig för att få böner som
fokuserar på onådda folkgrupper.

För familjerna
För familjerna

Tillsammans kan vi nå de onådda med budskapet om Jesus Kristus.

(Statistiken kommer från joshuaproject.net)
För samhällen &
länder

Översättning: Kerstin Hanberger

Tema: onådda folkgrupper
Herre vi ber …
1. för Etiopien – om vishet för
de kristna när de delar
evangeliet till onådda
folkgrupper som har sin tro
och sina kulturella sedvänjor,
och att många ska känna sig
dragna till Jesus, jfr Judas
1:5.
2. för Nordkorea som toppar
Open Doors lista över länder
där kristna utsätts för extrem
förföljelse. Vi ber att Women
of Hope-programmen ska nå
in i detta isolerade land med
onådda folk, jfr 1 Petr. 4:15–
16.

8. om hjälp till familjer i Indien
som i hopp om att nå andlig
upplysning och frigörelse ägnar
sig åt ockultism vilket kan leda
till både mord och självmord.
Herre, sänd människor som kan
visa dem vägen till Kristus, jfr
Ords. 9:10–11.
9. att TWR Women of Hope´s
samarbete med andra kristna
organisationer ska stärkas så att
vi tillsammans kan nå er människor, jfr Matt. 9:37–38.
10. för de kristna i Albanien – att
de ska vara ljus i mörkret och
tjäna människor i Jesu namn så
att icke-troende längtar efter
gemenskap med dig, jfr Matt.
5:15.
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11. för länderna i Norra
Kaukasus, där Women of Hope3. om välsignelse över dem
program sänds till folk med
som förkunnar evangelium i
Bonaire (Karibien). Många har annan religion. Vi ber att
utsändningarna ska nå fram till
nåtts av ditt Ord där men en
del har avvikit från tron och vi dem som behöver höra om
ber att de ska bryta med sina Jesus, jfr Mark. 16:15–16.
synder och känna igen dig
12. om volontärer till det polska
som sin Frälsare och Herre,
teamet som strävar efter att nå
jfr Ef. 6:12.
kvinnor i svåra livssituationer
4. för de troende i Finland, att med programmet You Are
de återspeglar Jesus. Utrusta Precious (Du är dyrbar), jfr Gal.
6:10.
dem att dela sin tro och sitt
hopp och vittna om dig bland 13. om ekonomiskt bistånd och
dem som inte känner dig eller förebedjare till vår samarbetshar lämnat sin kristna tro, jfr
partner Norea Norge som
Fil.1:6.
sprider evangeliet till onådda
folk genom media, jfr Kol. 4:2.
5. och tackar för Uruguayteamets trogna böner att nå
14. för Kina som har världens
ut i landet med evangelium
näst största antal folkgrupper
och för Women of Hope-pro- som inte nåtts av evangeliet. Låt
gram som sänds via radio
de troende nna nya vägar och
och når icke-troende, jfr Kol. mod att dela med sig av sin tro
4:3–4.
trots det politiska klimatet, jfr 2
Tim. 4:2.
6. om ditt beskydd över både
15. för Paraguays kyrkor – om
kristna och icke-kristna i
ledning i arbetet med att utrusta
Kambodja så att de inte
lockas av falsk undervisning. arbetare för tjänst så att er
Ge dem vishet att urskilja vad människor nås av evangelium
som är sanning, jfr Jer. 23:16. och hela familjer omvänder sig
till Kristus, jfr 2 Tim. 3:16.
7. för den onådda stammen
16. för TWR:s partner i Tyskland
Batwa i Burundi, som lever
och tackar för att man där når ut
isolerad men har börjat
till icke-troende genom media,
skicka sina barn till de
bönekalendrar och material som
statliga skolorna. Sänd
människor som kan översätta är lätt att ta till sig för ovana
bibelläsare, jfr Rom. 10:14.
Bibeln till deras språk och
stödja dem i deras utsatthet,
jfr Ords. 19:17.
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17. att du ska använda
TWR Women of Hopeteamen i Ukraina och
deras program och
material för att nå kvinnor
som ännu inte är troende,
jfr Rom. 10:9.
18. om vishet för det
lippinska teamet att ge
hopp åt förtvivlade
människor och på ett
vinnande sätt närma sig
dem som har en annan
tro, jfr Ords. 2:6.
19. för de drygt fyrtio olika
organisationer som på
Internationella dagen för
onådda folkgrupper,
Pingstdagen den 23 maj,
förenas för att engagera
troende över hela välden
att sprida evangelium, jfr
Matt. 28:19. (Se athirdofus.com)
20. för Danmark – att de
som ännu inte mött dig
men söker mening i livet
ska nås av evangelium
och nna upprättelse.
Tack för att det nns
många sätt att komma i
kontakt med budskapet
om dig.
21. för Spanien – att de
blindas ögon ska öppnas
så att de ser den kärlek
som du har visat genom
döden på korset på
Golgata, jfr Joh.3:16.
22. att den helige Ande
ska verka genom det
svenska programmet
Hjärtats trädgård, som
vänder sig till lyssnare
som ännu inte tror på dig,
så att de förstår vilken stor
kärlek du har till dem, jfr 1
Joh. 4:16.
23. för Sydafrikas onådda
folkgrupper, att de inte
förhärdar sina hjärtan och
dövar sina öron för din
röst, jfr Hebr. 3:8.
24. om en andlig
väckelse i USA, där antalet
praktiserande kristna har
halverats sen år 2000 medan andelen ateister och
agnostiker dubblerats sen
2003, jfr Rom. 13:11.

25. att albanerna ska dras till
Women of Hope-programmen
och få en längtan att lära
känna dig Kristus, jfr Ords
8:17.
26. att albanerna ska dras till
Women of Hope-programmen
och få en längtan att lära
känna dig Kristus, jfr Ords
8:17.
27. för Sydkorea, som under
förra århundradet gick från
att vara en onådd folkgrupp
till att bli ett land som sänder
ut missionärer. Vi ber att den
sydkoreanska kyrkan ska
kunna använda denna
erfarenhet i evangelisation
bland onådda folk, jfr Ps.
32:8.
28. för vårt team i Kambodja
– att de Women of Hopeprogram, videos och
Facebook-material som
produceras ska bli till
uppbyggelse för de troende
men också väcka dem som
inte har tagit emot Jesus i sitt
hjärta, jfr Ps. 86:11.
29. för de mer än tio
isolerade folkgrupperna i
Indonesien som saknar
skolor, vårdinrättningar och
lever utan kontakt med
omvärlden. Sänd människor
som kan möta deras fysiska
behov och översättningsteam
som kan möta deras andliga
behov genom att de får
Bibeln på sitt modersmål, jfr
1 Joh. 3:17.
30. för de mer än tio isolerade folkgrupperna i Indonesien
som saknar skolor, vårdinrättningar och lever utan kontakt med omvärlden. Sänd
människor som kan möta
deras fysiska behov och
översättningsteam som kan
möta deras andliga behov
genom att de får Bibeln på
sitt modersmål, jfr 1 Joh.
3:17.
31. att de som tar emot
Biblar, som vår
samarbetspartner i Frankrike
delar ut gratis, ska läsa ditt
Ord och komma till tro, jfr
Rom. 10:17.
Översättning: Kerstin Hanberger

Välsignelse i retur
Lisa Hall & Maggan Johansson

Asmarina* och hennes vänner trä as i kyrkan på fredagarna för att be tillsammans. Sedan era år tillbaka är de
en del av det globala bönenätverket inom TWR Women of Hope. Berättelsen om deras engagemang är
inspirerande.
“Att komma till Sverige som ykting var svårt eftersom jag varken kunde tala språket eller förstå hur det
svenska samhället fungerade,” säger Asmarina. ”Det var så annorlunda i jämförelse med Eritrea.”
Efter att ha lämnat allt bakom sig lärde sig Asmarina att vår Fader är en Gud som återställer det som har tagits
bort och gör delarna i livet hela igen. År 1986 kom hon tillsammans med sin familj till Sverige. Asmarina
upplevde att Sverige är ett ”bra, säkert och humanitärt land som bryr sig om sina medborgare.” Tacksam för
allt stöd och den uppmuntran som de ck när de kom till Sverige tackade de Gud för hans omsorg.
Asmarina och hennes vänner trä as varje vecka för att be tillsammans och läsa Guds Ord. Det är en grupp som
under pandemin har yttat in på internet. När allt är som vanligt besöker de sjuka, de som har förlorat hopp,
sörjande och många andra. De besöker mammor som nyligen har fått barn och välsignar de nyfödda.
Kvinnorna vänder sig även till människor utanför den egna gruppen för att ge stöd och be för dem.
Vänner och grannar kommer med i gemenskapen och antalet deltagare ökar. Varhelst dessa bedjande kvinnor
går blir de använda av Gud för att beröra människors liv.
Vår svenska samordnare bjöd med Asmarina och två andra kvinnor till TWR Women of Hopes konferens i
Bratislava för att de skulle få lära känna verksamheten. Inspirerade över vad de hade varit med om återvände
de hem. De började så småningom översätta bönekalendern till sitt eget modersmål, Tigrinja, för att andra
eritreaner i Sverige ska kunna vara med.
I början visste de inte hur långt deras ansträngningar skulle nå. Den översatta kalendern välsignar inte bara
eritreaner som bor i Sverige när de ber för kvinnors behov runt om i världen, utan kalendern skickas även till
Etiopien, där den används av ett eritreanskt förbönsteam på Afrikas horn.
Och välsignelserna slutar inte där. Haben*, en av översättarna, är angelägen om att be för det svenska folkets
frälsning. ”Gud har berört mitt hjärta med tacksamhet över det svenska folket, säger Haben. ”Bön har blivit min
gåva.”
Svenska missionärer spred evangeliet i Eritrea. Idag är dock Sverige ett av de mest sekulariserade länderna i
världen. Vår nationella samordnare för TWR Women of Hope i Sverige känner stor glädje över det eritreanska
teamet som på ett så kärleksfullt sätt lyfter upp Sverige i sina förböner. Dessa kvinnor stod inför stora utmaningar i livet, men Gud återupprättade dem i sitt nya hemland. Nu återvänder välsignelsen under tiden som de
ber att deras himmelske Far ska återupprätta det svenska folket.
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*namnen är ändrade

24. och tackar dig för de
nska kristna som arbetar
Tema: yktingar
bland invandrare med att
stötta, förmedla kontakter
Herre vi ber …
och sprida din kärlek. Led
1. att du hjälper yktingar
också andra att ge av sin
som hoppas hitta lösningar
tid och sina resurser för att
på sina problem i nya
hjälpa människor från
värdnationer. Gör oss
18. att du ska ge styrka till
andra kulturer. Ge
troende i dessa länder till
fattiga, hårt arbetande
kanaler av din kärlek, nåd
9. att du ska hjälpa kristna i
khmer-föräldrar som migrerar myndigheterna vishet när
det gäller att bevilja
och hopp, jfr Ps. 62:8.
Tyskland att tänka på de
till Thailand för att försörja
yktingar som redan har
sina familjer men lämnar sina asyl- och uppehållstill2. för kristna konvertiter som
stånd, jfr Apg. 20:35.
är asylsökande i Sverige och integrerats i sin nya omgivning. barn hos mor- och
Hjälp de troende att bygga
farföräldrarna, jfr Jes. 40:31. 25. och tackar för att Wohotas av utvisning trots risk
men of Hope-programmen
vänskap med invandrare och
för att förföljas, stra as och
19. för burundiska yktingar
i Uruguay uppmuntrar
till och med dö för sin tro om visa dem Jesu kärlek och
som bor i läger i
lyssnarna att vara vänliga
sanning, jfr Joh. 15:13.
de återvänder till sina
grannländerna Rwanda,
och barmhärtiga mot ykhemländer, jfr Rom. 8:35.
10. om ditt beskydd över
Tanzania och Demokratiska
tingar. Herre, ge yktingarnordkoreaner som ytt till Kina, republiken Kongo, särskilt
3. att du ska skydda
na arbete, boende och
spärrats in där och sedan
under denna regnperiod när
etiopiska yktingar. Bara du
skydd mot attacker av oliskickats tillbaka, jfr. Ps 32:7.
många läger översvämmas,
kan hela hjärtan och sinnen
ka slag, jfr Ords. 19:23.
jfr Matt. 7:25.
hos de kvinnor som har
11. att du som är nära dem
26. och tackar för att
våldtagits och trakasserats,
20. att du ska vägleda och ta
med förkrossade hjärtan ska
Sydkorea stiftade yktingjfr Jes. 41:10.
hela såren hos indiska yktingar hand om de 54 065 yktingar
lagar 2019. Vi ber att förrunt om i världen, jfr Ps. 34:19.
som ansökte om asyl i
4. att du ska ge
domar mot yktingar ska
Spanien 2020. Herren
paraguayanska yktingar
12. och tackar för vår partner,
försvinna och att rättvisa
bevarar främlingar och stöder
mod att dela sin kristna tro
Norea Norge. Vi ber att Good
utredningar ska införas, jfr
faderlösa och änkor ... (Ps.
med andra. Led dem till
News-podden ska vara ett
Matt. 7:1.
146:9a).
platser där de kan få
medel för att undervisa
27. om fred i Etiopien och
trygghet och försörjning, jfr 5
21. att du ska leda kristna i
yktingar och icke-kristna
andra kon iktområden runt
Mos. 31:6.
människor om dig själv och din Portugal så att de tar sig an
om i världen. Utrusta
sanning, jfr Joh. 14:6.
yktingar och hjälper till med ledarna till att komma fram
5. att yktingar i Danmark
dokument, språkinlärning
ska återupprättas genom
till lösningar av kon ikterna
13. att du ska hjälpa
Healing the Wounds of
sydafrikanska yktingar att inse och jobbansökningar – detta och till att förbättra livet för
för en bättre integration.
Trauma, ett program som där sina andliga behov, lära känna
de drabbade intern yktingBeskydda yktingarna från
erbjuds av kristna ledare, jfr 1 dig och förstå att deras hjälp
arna, jfr 1 Petr. 3:11.
att utnyttjas och från att möta
Petr. 5:7.
kommer från dig, deras
rasism och fördomar, jfr Hebr. 28. att yktingkvinnor ska
6. att albanska yktingar som skapare, jfr Ps. 121:1–2.
hitta programmet
13:16.
bor utomlands ska möta
Välkommen till Sverige,
14. att den lippinska
22. om vishet till ledarna på
kristna som bryr sig om dem, regeringen ska skydda och
som nns på farsi, arabiska
Bonaire och Curacao så att
blir vänner med dem och
och svenska, och därigehjälpa urfolket lumad som har
de kan hjälpa och älska
leder dem till dig, jfr Joh.
nom få höra evangeliet om
fördrivits från sina förfäders
yktingar, jfr 5 Mos. 10:18.
13:34−35.
dig, jfr Matt. 24:14.
landområden på ön Mindanao
23.
om
hjälp
att
visa
Kristi
på
grund
av
exploatering
av
7. att du ska göra det möjligt
29. att den lippinska
naturtillgångar, jfr Ords. 31:9.
kärlek och nåd gentemot
för TWR Women of Hoperegeringen ska besluta om
teamet i Norra Kaukasus att
15. att du ska möta det dagliga sydafrikanska yktingar som återuppbyggnad av staden
sörjer separationen från sina Marawi på ön Mindanao
ge både materiell och andlig behovet för de tusentals
nära och kära medan de lär
hjälp till alla yktingar som
varifrån många invånare
etiopiska yktingarna i Sudan,
sig ett nytt språk och kämpar fördrevs när staden allvarkontaktar dem. Vi ber att
jfr Ords. 29:25.
för att få mat, bostad och
yktingarna ska få jobb,
ligt skadades under strider
16. om översättare till vårt
tillstånd att studera och
trygga hem och nytt liv i dig,
mellan religiösa militanta
polska team för att översätta
arbeta, jfr 5 Mos. 10:19.
jfr Fil. 2:4.
grupper 2017, jfr Amos
You Are Precious till ukrainska,
9:14.
vitryska och ryska så att
30. för de många yktingar
yktingar kan bli andligt helade,
i Frankrike som be nner
jfr Ps. 23.
sig i landet utan papper,
sovplatser eller mat. Herre,
utrusta våra partner där för
att troget tjäna dessa
yktingar och peka på JeÖversättning: Karin Andersson
sus, jfr Matt. 5:42.
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8. att du ska trösta de
tusentals indonesier som är
yktingar på grund av
naturkatastrofer. Utrusta
troende kristna till att förse dem
som har förlorat allt med
medicin och mat. Hjälp dem att
förmedla den frid som bara du
kan ge, jfr Joh. 16:33.

JUNI

17. att du ska vägleda
ukrainska yktingar när de
lämnar kon iktområden för
att söka arbete och bostad.
Kom med läkedom och frid
till deras hjärtan och dra dem
till dig, jfr 2 Tess. 3:16.

UTFORSKA HOPPET IDAG

Gud, min tillflykt!

Peggy Banks, global verksamhetsledare,
TWR Women of Hope

Var nns din säkerhet? Är Gud din till ykt, din borg, ditt starka fäste,
din herde, din rådgivare, din vän, din återlösare, din frälsare, din vägledare?
Det är han. Du behöver inte söka mer efter trygghet.
Elisabeth Elliot

Elisabeth Elliot var en kristen författare och talare. Hennes förste make, Jim Elliot, dödades 1956 när han
som missionär försökte få kontakt med en folkgrupp i östra Ecuador. Efter det tillbringade Elisabeth två år
som missionär bland invånarna som dödat hennes man.
Jag ck den fantastiska möjligheten att träffa Elisabeth Elliot för många år sedan när jag arbetade i en kyrka
som bibelguide. Det hände på ett seminarium och det var mycket spännande att träffa en sådan troshjälte.
Jag har fortfarande kvar fotot som togs på Elisabeth och min väninna under kvinnokonferensen som vi
deltog i. Hon var en underbar kvinna som med ödmjukhet uttryckte sin förtröstan på Gud.
Elisabeth Elliott påverkade mitt liv på ett sådant sätt att jag ville lära känna Jesus närmare och förtrösta på
Gud som min enda till ykt. När jag mötte Elisabeth litade jag inte på att endast Gud var min till ykt. Det
fanns många saker som jag kunde vända mig till i kristider. De här sakerna var inte lika ofta trygga platser
som de var tillfällen till destruktivitet.
Vart tar du din till ykt idag? Hur skulle ditt liv kunna förändras för dig så att endast Gud blir din till ykt
Många gånger är det svårt att förstå varför Gud tillåter oss eller någon som vi älskar att lida på grund av
sjukdom, förföljelse, kris eller trauma. Det är då okey att ropa till Gud och söka honom av hela hjärtat för en
utväg. Om vi ändå inte ser någon ljusning kan vi komma ihåg kung Davids ord i Psalm 62:6–9 Bara hos
Gud har du din ro, min själ, från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min
borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, Gud är min starka klippa, min till ykt. Lita
alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår till ykt. Sel
Att ropa till Gud är en handling i desperation och ödmjukhet. Vi ropar till Gud när vi inser att vi behöver
hjälp, och förtröstar i tro på Guds kärlek, barmhärtighet, nåd och makt att ingripa för vår räkning. Det är
villkorslös överlåtelse, jfr Ps 86:11
Jag ber att vi ska vandra i ödmjukhet och överlåtelse, växa i vår förtröstan på att det är Gud och endast han
som är vår säkerhet, vårt beskydd, vår frälsare, rådgivare, vän och läkare i all evighet
elisabethelliot.org
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Översättning: Karin Andersson

En hoppfull berättelse
av Maribeth Stevens, volontär

Glädjens olja i stället för sorg … Jes. 61:3
När Ada* trä ade Ledi, TWR:s teamledare i Albanien, så var de första orden hon ck fram genom
tårarna: ”Min pappa har dödat min pojkvän”. Hennes berättelse handlar om outsäglig sorg men också
om återupprättelse.
När Ada hade avslutat sina studier lämnade hon sin hemstad för att söka arbete. Hon mötte då en
man som hon blev kär i. De ville gifta sig men hennes familj motsatte sig detta eftersom han var skild
och hade barn. Hennes familj försökte tvinga henne till underkastelse men när hon inte fogade sig
dödade pappan pojkvännen – och själv hamnade pappan i fängelse.
Sedan upptäckte Ada att hon var gravid. Hon ck inget stöd hemma så hon yttade till ett annat land i
Europa, där hon födde sin dotter. När dottern var sju månader tvingades hon åka tillbaka till Albanien
eftersom hon inte ck asyl i det nya landet. Livet som ensamstående mamma var svårt och Ada blev
tvungen att söka hjälp. Genom en vän ck hon kontakt med en hjälporganisation för ensamstående
mammor – Mother and Child Foundation – vilka i sin tur kontaktade TWR Women of Hope-teamet.
Vårt team hjälpte henne med mat, barnmat och en radio så att hon kunde lyssna på Women of Hopeprogram. Eftersom det var billigare för Ada att leva i hemstaden, yttade hon tillbaka dit. Men innan
hon yttade förmedlade vårt team kontakt med kyrkan och några vänner där. Dessa vänner sökte upp
och stöttade henne och Ada följde med dem till kyrkan. Så småningom gav hon sitt liv till Jesus.
”Jag trodde aldrig att jag skulle möta människor som ni i Albanien”, sa Ada till Ledi. ”Genom er
omsorg har ni visat mig Guds kärlek. Du är mer än en syster för mig.”
Adas liv har förvandlats och Ledi skrev nyligen: ”Jag blev överväldigad när Ada förra veckan skrev till
mig och undrade hur hon kunde be för mig”.
*namnet är ändrat

Översättning: Kerstin Hanberger

Hjälp oss att sprida programserien
Hjärtats Trädgård. Finns på
Facebook och Youtube. Sök: Hjärtats
Trädgård.

Hör gärna av dig till oss!

Ett böneämne från bönekalendern
om dagen på instagram.
Sök: twrwomenofhopesverige
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