JULI & AUGUSTI
Tema: Familjerelationer och försoning
Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och
barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och
sinne.
(Fil. 2:1–2)

Kära vänner!
Livet är rörigt. Relationer är röriga. Tider av stress kan skapa spända relationer. Det kan sluta med att vi sårar varandra
och fördärvar den enhet som vi har arbetat för. Mycket händer runt omkring oss som förstör enheten. Saker och
händelser i världen kan distrahera oss, som till exempel sociala medier, tv eller större bekymmer som pandemin.
Fiendens listiga plan orsakar oenighet i kyrkan. Relationer och ouppfyllda förväntningar medför oenighet i våra
äktenskap och vänskapsrelationer.
Låt oss be om och arbeta för frid och enhet under följande två månader. Låt oss tala till Gud när vi beslutar oss för att
vara kärleksfulla, tålmodiga och vänliga mot varandra. Låt oss leva på ett sätt som drar andra in i detta nya liv när de
ser oss tjäna varandra i våra sammanhang och kyrkor.
Paulus påminner Guds folk i Filippi att de skulle göra hans glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma
kärlek och vara ett i själ och sinne, jfr Fil. 2:1–2. Vad är det som hindrar oss att leva på ett sätt som leder till enhet i
våra hem, familjer och på våra arbetsplatser? Vad kan du göra idag för att förlåta, älska, lyssna och därmed leva i fred
och harmoni? Gud ger oss, genom den helige Ande, förmåga att vara tålmodiga, vänliga och kärleksfulla i ord och
handling. Det nns många avsnitt i Bibeln som påminner oss om vårt ansvar att leva i enhet, jfr Rom. 14:19, Ef. 4:11–
13, Kol. 3:13–14, Ps. 113:1.
Låt våra hjärtan förenas för att kunna förmedla hoppet i Jesus till kvinnor i alla generationer runt om i världen. Låt oss
överge allt som hindrar oss från att försonas med Gud och varandra.
I honom gläds våra hjärtan,

Global verksamhetsledare, TWR Women of Hop

Översättning: Maggan Johansson

Alla förbönsämnen som nns med i bönekalendern skickas in av team i olika länder där TWR Women of Hope
har verksamhet. Vi vill ändå ge plats åt er i Sverige att be om personlig förbön. En del har redan gjort det och
ni ska veta att ni fortfarande nämns vid namn vid enskilda andakter. Under juli och augusti månad ber vi er
ta med en svårt cancersjuk tonårspojke i era förböner. Be även för föräldrar, syskon, pojkens kompisar
och om stöd i denna svåra situation.
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Maggan Johansson, Norea Sverige

Aldrig ensam
Lisa Hall

Internationell bönesamordnare
TWR Women of Hope

Det nns många anledningar till att kvinnor är ensamstående föräldrar. Några har kanske förlorat sin
make genom dödsfall, andra har gått igenom skilsmässa eller blivit övergivna, medan andra aldrig gifte
sig. Men något som är gemensamt för alla är behovet av omsorgsfullt stöd både för dem själva och
deras barn.
När Sonia* var ung och förälskad blev hon gravid och väntade tvillingar. När hennes pojkvän övergav
henne lämnades hon ensam i en främmande stad. Hon bad till Gud om att han skulle låta henne dö. Det
Sonia inte visste var att hennes mamma bad och fastade för sin dotter. Medan Sonia grät började
barnen inom henne att röra sig på ett sätt som kändes som om de klamrade sig fast vid henne för sina
liv.
Hon berättar, ”Vem är jag att be Gud om att få dö när jag har dessa två liv inom mig? Jag bad Gud om
förlåtelse. Och då upplevde jag den mest fantastiska kärlek som jag aldrig tidigare hade upplevt. Gud
höll mig i sina armar och vaggade mig från sida till sida. Villkorslös kärlek. Beskydd. Höll mig och mina
bebisar tillsammans.”
Sonias hjärta fylldes av glädje medan hon bad, ”Jag vet inte vad jag ska göra och jag behöver din hjälp,
Gud. Jag vill bli en ansvarstagande mamma.”
Åren som följde var inte enkla för Sonia. Hon återvände hem och hennes mamma hjälpte till med
barnen medan hon arbetade för att försörja sin nya familj. Hennes släktingar kom med kläder till barnen
och de saknade aldrig mat. Även om livet var en oerhörd kamp kände Sonia Guds närvaro. Hon lärde
sig att han aldrig slutar att ge och fylla på.
Sonia minns, ”Mina gamla morföräldrar gav mig en mycket gammal bibel. Jag omfamnade Guds Ord.
Jesaja bok påverkade mig mycket som ensamstående förälder. Gud nns där för sina barn och för den
som är ensam. Jag läste verserna om och om igen både i tider av glädje och i tider av sorg eller stress.”
Även om det har varit svårt är Sonia mycket tacksam över den erfarenhet hon har fått som
ensamstående förälder. ”Jag skulle inte vara den person jag är idag om inte Gud hade tillåtit mig att gå
igenom denna upplevelse. Och Gud är ännu inte klar.”
Hur kan vi som kristna ge stöd till ensamstående föräldrar? Sonia säger, ”De behöver någon som vill be
tillsammans med dem och bli uppmuntrade genom din vänskap.” Hon tillägger, ”Undervisa
ensamstående föräldrar att de är kapabla att göra jobbet. När det inte nns någon partner som hjälper
till att fostra barnen nns Gud där. Han vill möta dina fysiska, psykiska, känslomässiga och andliga
behov och är närvarande hos dig som en kärleksfull Far.”
Översättning: Maggan Johansson

För dem själva
* namnet
är ändrat

För familjerna
För familjerna
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För samhällen &
länder

Tema: Familjerelationer
Herre vi ber …
1. för barn och föräldrar över
hela världen som kämpar
med den obligatoriska
skolundervisningen via
Internet. Ge nåd, tålamod
och det stöd som behövs för
att framgångsrikt bedriva
undervisning, samt stärk
deras relationer, jfr 2 Kor.
12:9.
2. för övergivna rumänska
mödrar. Ge vishet, hopp,
tålamod i barnuppfostran,
ekonomiska resurser och
stöd från församlingar, jfr Ps.
57:2.
3. att du beskyddar unga
kambodjanska kvinnor från
ondskefulla människor som
vill föra dem till Kina eller
Malaysia för att gifta bort
dem mot deras vilja, jfr 2
Tess. 3:3.
4. för de många kvinnor i
Kroatien som under
nedstängningen av samhället
lever under hot och
misshandel. Vi ber om ditt
beskydd. Led dem i säkerhet
till en plats där de kan bli
återupprättade, jfr Jes. 41:
10–12.
5. att familjer i Tanzania ska
bli andligt stärkta genom att
dela ditt Ord och be
tillsammans. Hjälp föräldrar
och barn att visa ömsesidig
respekt, kärlek och uppskattning, jfr Rom. 10:17.
6. att du hjälper
ergenerationsfamiljer i
Vietnam att förstå varandra
och välja att leva i harmoni,
jfr Ps. 112:1.
7. för alla infertila kvinnor i
Nordkaukasien som längtar
efter barn. Hjälp män och
kvinnor som hamnar i konikt på grund av barnlöshet,
jfr 1 Pet. 3:7.

8. för alla de många muslimska
kvinnor i Indonesien som under
pandemin har skilt sig. Vi ber
om försörjning för ensamstående föräldrar så att de av
ekonomiska skäl inte tvingar
sina döttrar att gifta sig, jfr
Matt.18:10.

17. att det ökade antalet
ensamstående mammor i
Japan ska få stöd och
kunna försörja sig så att
deras barn kan gå i
skolan, jfr 2 Kor. 9:8.

10. och tackar dig för att det
etiopiska teamet undervisar
kvinnor och män om att de är
skapade till din avbild. Tack för
att identiteten som skadats av
synden är återupprättad genom
din frälsning, jfr 1 Mos. 1:27.

Precious, som tar upp
vanliga familjeproblem i
äktenskap och som
ensamstående
föräldrar möter, jfr Ords.
16:3.

18. att du helar familjer
och par med trasiga
9. och tackar dig för programrelationer i Spanien. Vi ber
met Women of Hope som under om enhet, försoning och
pandemin förmedlar hopp och
frid. Lär dem att förlåta
kraft till portugisiska familjer i
varandra, jfr Joh. 4:16.
kris. Använd programmet för att 19. om en lyckad lanseskapa försoning och frid i deras ring av det polska
liv, jfr Mark 10:6–9.
programmet, You are

11. om omvändelse, livsförändring, förlåtelse och försoning för
par i Sydafrika som är separerade på grund av otrohet, jfr Ef.
5:33.
12. för unga mammor i
Sydkorea som inte har några
föräldrar i närheten som kan ge
råd. Låt programmet Women of
Hope få förmedla källan till
vishet och kunskap, jfr Ps. 32:8.

20. att du ger kraft till
makar i Indien att vara
trogna mot dig och
varandra. Ge dem nåd att
vara ödmjuka, milda och
ha tålamod med varandra
och hitta enhet genom din
kärlek, jfr Ps. 133:1.

21. att du hjälper kvinnor i
Filippinerna som har svårt
att relatera till sina
svärdöttrar och svärsöner.
13. att du hjälper ensamstående Vi ber om frid, harmoni
och förståelse i dessa
mammor i Bonaire att ta hand
relationer, jfr 1 Pet. 5:6.
om kropp, själ och ande för att
22. för ensamstående
kunna ta hand om andra och
vara ett känslomässigt stöd för mammor som kämpar
sina barn, jfr Jes. 40:31.
med försörjning av sina
familjer på grund av
14. för familjer i Paraguay som
arbetslöshet under
har tagit emot frälsningen genom dig. Stärk deras tro genom pandemin och som
ditt Ord och hjälp dem att leva i drabbats av oro,
din kärlek och förlåtelse, jfr Ps. depressioner och
hemlöshet, jfr Matt. 6:26.
119:105.
23. att mammor i
Centraleuropa ska göra
rätt prioriteringar i
familjelivet, göra goda val
och söka dig i balansen
mellan arbetsliv och
16. att nska par ska värdesätta omsorgen om barnen, jfr
äktenskapet och förstå att den- Jes. 30:21.
na relation är en bild av Kristus
och kyrkan som är grundad i
kärlek, förlåtelse och nåd. Att få
känna dig är bästa grunden för
äktenskap och familj, jfr Ef.
5:21.
15. att par i Liberia ska söka dig
så att du kan blåsa nytt liv i
deras äktenskap. Visa dem hur
man uppskattar varandra och
bli enade i dig, jfr 1 Pet. 4:8.

24. för mångkulturella
äktenskap i Danmark som
kämpar med sina roller på
grund av familjernas olika
kulturella förväntningar som
kan skapa kon ikter, jfr Fil
2:2.
25. att du skyddar och
vägleder de som tar sig med
båt till avlägsna byar på
Grönland för att hålla
bibelkurser. Låt evangeliet
förvandla hela familjer. Ge
hopp, glädje och nytt liv i dig,
Kristus, jfr 2 Kor. 5:17.
26. att du stärker det andliga
livet hos kvinnor och deras
familjer i Kina. Låt dem söka
ditt Ord och den helige
Andes vägledning i sina
beslut. Var du fokus i deras
liv, jfr 2 Pet. 1:3.
27. för familjer i Kanada som
har kon ikter när de
tillbringar mer tid tillsammans
under COVID-19. Kom med
försoning i äktenskap och
familjer, jfr Ef. 4: 31–32.
28. för familjer som har barn
med särskilda behov.
Behoven är ibland större än
vad en vårdnadshavare kan
hantera. Sänd någon som
kan ge stöd. Ge dagligen
visshet om din närvaro, jfr 2
Mos. 33:14.
29. låt våra hem präglas av
trygghet och din kärlek. Hjälp
dem som kämpar med stress
eller arbetslöshet att
överlämna sina bördor till dig
istället för att skapa kon ikt
och smärta bland sina
familjemedlemmar, jfr Matt.
5:9.
30. och lyfter upp sörjande
familjer inför dig. Hjälp dem i
sorgen. Trösta dem med din
osvikliga kärlek och
trofasthet. Ge dem kraft att
söka dig, jfr 2 Kor. 1:3–4.
31. till dig som är en Fader
för de faderlösa. Fyll barn till
ensamstående föräldrar med
din kärlek och närvaro i
deras hjärtan och sinnen.
Mätta alla deras behov, jfr
Ps. 68:5–6.
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Översättning: Maggan Johansson
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JULI

Försoning & enhet
Lisa Hall
Internationell bönesamordnare
TWR Women of Hope

Medan han ännu var långt borta, ck hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern
skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom.
(Luk. 15:20)

Liknelsen om den förlorade sonen är en av mina favoritberättelser i bibeln. Jag kan identi era mig med
den. Jag var också en som sprang runt och gjorde dumma saker och sedan kom till insikt och
återvände hem till min älskade Faders armar. Att bli försonad med Gud är den mest djupgående och
vackraste upplevelsen i mitt liv. Och det är på grund av försoningen med Gud som jag vill hjälpa andra
att hitta det som är det allra viktigaste förhållandet.
Men Gud skapade också Kristi kropp för att vi ska förenas och försonas med varandra. Det berättas för
mig i 1 Joh. 4:20 att jag inte kan älska Gud om jag fortsätter att hata min broder. När jag ser inom mig
själv ser jag själviskhet, stolthet och fördömanden. Ändå kallar Gud oss att göra allt vad vi kan för att
bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande … (Ef. 4:1–4).
Jesus kallar mig till ett äkta liv så att mitt liv och mina handlingar talar samma budskap — budskapet
om Jesus. Men jag lyckas inte att leva det kristna livet i egen kraft. Det kan jag bara när jag låter Jesus
leda mitt liv och jag lever i hans dagliga kraft som nns tillgänglig för mig. Det är då jag kan leva i enhet
och harmoni tillsammans med andra kristna.
Mitt liv har varit berikat med så många mogna kristna män och kvinnor som har visat mig vikten av
försoning och enhet i Kristi kropp. När har du sett denna process av försoning och enande mellan
människor? Hur var din respons?
Som nygifta var jag och min man medlemmar i en kyrka där ledarna brann över att få förmedla
försoning mellan olika etniska grupper i vårt land. Jag kommer aldrig att glömma när vår pastor
gråtande låg på knä och ödmjukt bad om förlåtelse för all den orätt som landets regeringar hade gjort
mot ursprungsbefolkningens ledare i Amerika. Det var en kraftfull stund av gemensam bekännelse och
i förlängningen förlät ledarna dem som tidigare hade skadat deras folkgrupp. Något hände i himlen den
dagen. Flera månader senare hörde vi att Guds Ande hade rört vid ursprungsbefolkningen som bodde i
vårt område. Medan ingen under era år hade kommit till tro på Kristus svarade de nu på hans
frälsningserbjudande!
Att vara medlem i en försoningsgrupp mellan olika etniska grupper har varit den mest kraftfulla
upplevelsen i mitt liv. Att få ett annat perspektiv och se världen med någon annans ögon har förändrat
livet. Jag kom till insikt om att försoning och enhet innebär hårt arbete. Det är nödvändigt att ta itu med
de skador och klyftor som nns mellan oss och tillsammans söka Guds rättvisa. Det kräver
engagemang och en vilja att prata och gå igenom kon ikten tillsammans. Det är möjligt när var och en
underordnar sig vår Fader. Var behövs försoning i ditt liv? Vad skulle du kunna göra för att det ska bli
försoning och enhet där du be nner dig?
Oavsett om det handlar om splittring mellan könen, etniska grupper eller länder, så är det Gud som kan
ge försoning och helande. Det är Jesu kärleksfulla o er som överbryggar klyftorna mellan oss och gör
oss till ett.
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Översättning: Maggan Johansson

Tema: Försoning
Herre vi ber …
1. att du tröstar de familjer
som har ytt från våld i
Burundi och fått skydd i
yktingläger. Befria dem från
bitterhet och viljan att
hämnas. Låt dem få uppleva
din kärlek så att de kan
förlåta, jfr Matt. 6:12.
2. om fred och samförstånd i
kanadensiska familjer där
restriktionerna under
pandemin har varit
påfrestande för relationerna,
jfr Matt. 5:9.
3. att människor på
Grönland ska vara
accepterade av den
danska staten. Öka
förståelsen för deras
kultur och låt dem som
danska medborgare
slippa bli diskriminerade,
jfr Rom. 10:11-13.
4. att regerande politiska
ledare i Indien ska arbeta
för sanning, kärlek, fred
och enhet i landet, jfr 1
Tim. 2:2.
5. att de 99 procent i
Japan som ännu inte tror
på dig ska få möta dig
som Frälsaren och få din
frid, jfr Joh. 8:36.
6. att ledarna i Kroatien
enas så att
restaureringen av de
byggnader som
förstördes av
jordbävningen 2020 kan
påskyndas. Vi tackar dig
för att så många kyrkor
vill hjälpa till, jfr 2 Kor.
13:11.
7. att kontakter och
samarbete mellan
samfund och
församlingar i Finland ska
stärkas, jfr 1 Pet. 3:8.
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8. att Women of Hopeprogrammen som
handlar om förlåtelse och
enhet ska nå lyssnare i
Polen som lever i djup
oenighet. Låt
programmen öppna
hjärtan och peka på dig
som Försonaren, jfr 1
Kor. 1:10.
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AUGUSTI

9. att kristna kvinnor som
arbetar i Hong Kong ska
nna till ykt hos dig, jfr Ps.
91:2.
10. att invånarna i Liberia
ska få styrka och nåd att
förlåta varandra efter 15 års
oenighet. Kom med
helande, harmoni och
försoning till befolkningen,
jfr Rom. 12:16–18.
11. och tackar dig för
kristna läger för barn i
Centraleuropa. Vi ber att
evangeliet ska komma med
hopp, glädje och ett nytt liv
till barnen som har varit där,
jfr 1 Tim. 2:4.
12. att gifta par i Sydkorea
ska få insikt och nåden att
kunna erkänna sina egna fel
och tillkortakommanden.
Hjälp dem att ära och älska
varandra, jfr Matt. 7:1–2.
13. om styrka för teamet i
Etiopien så att de kan hjälpa
nedbrutna kvinnor i landet.
Låt krigso er och kvinnliga
fångar bli försonade med
dig när de får höra
evangeliet. Hjälp dem att
dela detta nya liv med
andra, jfr Ps. 34:18.
14. för alla som är kallade
till en helande- och
försoningstjänst och som
visar andra din kärlek
genom att villigt utstå
orättvis behandling när de
följer dig. Hjälp oss att älska
våra ender och be för dem
som förföljer oss, jfr Matt.
5:11-12.
15. att det ska råda tydlig
enighet mellan regeringen
och olika myndigheter i
Filippinerna, så att de kan
samverka när det gäller
människors bästa under
denna pandemi, jfr Fil. 2:2.
16. om sammanhållning
mellan etniska grupper i
Rumänien. Låt romerna
möta dig som deras
Frälsare. Hjälp dem att bli
accepterade i det rumänska
samhället, jfr Rom. 15:5–7.

17. att kristna på Bonaire
ska bortse från olikheter,
vara eniga och prisa dig
”med ett hjärta och en
själ.” Låt din kärlek och
nåd öda över, jfr Ps.133.
18. att de tusentals
folkgrupper med olika
språk och religioner i
Indonesien ska hålla fred.
Stoppa dem från att
förstöra kyrkor och
förfölja kristna. Hjälp
kristna att följa dig så att
de kan vara en källa till
kärlek och frid, jfr Ps. 9:9.
19. att anställda och
arbetsgivare i Portugal
ska vara respektfulla mot
varandra och kunna lösa
kon ikter i samförstånd,
jfr 1 Petr. 2:17
20. att du ger
TWR-teamen i
Nordkaukasien vishet och
mod att vara ljus i en
region där majoriteten
bekänner sig till islam.
Kom med fred och din
frid till detta instabila
område, jfr Ps. 93:1–2.
21. att du omsluter
Sydafrika med din
mäktiga hand. Vi ber om
enighet så att folk, trots
skillnader, kan stå starka
tillsammans och leva i
medkänsla och fred, jfr
Ords. 12:20.
22. om stöd till
mediemission så att
budskapet om
frälsningen och hoppet i
dig kan nå ut. Vi tackar
för att
TWR:s samarbetspartner
inte är begränsade till en
kyrka eller ett samfund,
jfr Joh. 17:20.
23. att du gör kristna i
Paraguay till ett så att de
tillsammans kan gå ut i
din kraft, jfr Kol. 3:12.
24. att ditt evangelium
ska nå ut till alla 54
etniska grupper i
Vietnam. Hjälp människor
att samarbeta och
förenas i
utvecklingsarbetet för
varje region, jfr Gal. 3:28.

25. att människor i
Spanien ska förlåta
varandra för kon ikter i
det förgångna. Låt dem
få uppleva enhet, fred
och din frid, jfr Joh.
13:35.
26. Stärk tron hos
kristna i Kambodja och
ge dem mod att vara
salt och ljus i deras
omgivning, jfr Matt.
5:16.
27. att du hjälper oss
kristna att dagligen
leva ut din frid. Du kan
ena olika grupper –
män och kvinnor,
etniska grupper,
konkurrerande
nationaliteter – och riva
ner murar av endskap
och göra oss till ett, jfr
Ef. 2:14.
28. att du hjälper mig
att förlåta så som du
förlåtit mig. Gör mig
kärleksfull mot andra.
Hjälp mig att få frid i
hjärtat och i mina
relationer och vara
tacksam, jfr Kol. 3:13–
15.
29. att du hjälper oss
kristna att förstå att vi
är lemmar i din kropp.
Låt ömsesidig kärlek
mellan alla kristna lysa i
världen. Låt världen bli
överbevisad om att du
nns, eftersom du är
ursprunget till all kärlek
och nåd, jfr Joh. 17.
30. att Danmarks folk
ska behandla
främlingar kärleksfullt
medan myndigheter
handlägger deras
migrationsärenden, jfr 5
Mos. 10:19.
31. om enhet bland
kristna i Kambodja.
Hjälp dem att inte
strida mot varandra på
sociala medier så att
ditt namn inte blir
smädat! Ena kyrkan så
att vi kan ge ditt hopp
och din kärlek vidare till
dem som inte tror, jfr
Ef. 4:31–32.
Översättning: Eva Henriksson

Vad är enhet?

UTFORSKA HOPPET IDAG

Peggy Banks
Global verksamhetsledare
TWR Women of Hope

När människor i en kyrka samlas omkring evangeliet och tillsammans bygger upp varandra i kärlek,
förser de rötterna till djup glädje med en fruktbar jordmån.
Matt Chandler: Att älska är Kristus, att dö är en vinst.
Jag älskar bilden som Matt Chandler målar när han beskriver vad man gör när kyrkan förenas genom evangeliet
och därmed ”förser rötterna till djup glädje med en fruktbar jordmån.”
Försoning är ett stort ämne i många kulturer idag, vare sig det gäller försoning mellan folkgrupper,
familjemedlemmar, vänner eller mellan oss och Gud.
Vad behövs för att försonas med Gud?
Evangeliet är budskapet om försoning. Det är budskapet från Gud som älskar världen så mycket att han sände
sin son Jesus till denna värld för att leva, dö och bli begraven på grund av våra synder mot den Gud som nu vill
rädda oss. Men Jesus stannade inte i graven utan uppstod på tredje dagen från det döda och lever idag hos
dem som har satt sin tro till honom.
Det är genom blodet som Jesus göt på korset, då han blev till ett o er enligt Guds vilja, som vi har fått våra
synder övertäckta. Jesus blev detta o er för oss så att den som sätter sin tro till honom kan lära känna honom
och få evigt liv med Gud, jfr Joh. 3:16-17. Har du bekänt din tro på Jesus, jfr.Rom.10:9? Vet du att, om du
skulle dö i natt, får du vara tillsammans med Jesus för evigt?
När vi nu är försonade med Gud, av nåd genom tron på Jesus, har vi blivit en ny skapelse. Vi har ett nytt liv, ett
nytt hopp och ett nytt hjärta, jfr Hes. 36:26. Finns denna sanning i ditt hjärta idag?
Därför, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt
kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i
Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har
anförtrott oss försoningens ord (2 Kor. 5:17–19).
För många år sedan gav jag mitt hjärta åt Jesus. Idag har jag frid i mitt hjärta. Jag har inte bara fått förlåtelse för
begångna synder utan också för de synder jag kommer att begå i dag och i morgon. Det har inte alltid varit så
lätt, men jag vet mer om Guds kärlek och barmhärtighet idag än jag visste förut. Han har varit trofast även om
jag inte har varit det. Han har varit god när jag inte lyssnat. Han har gett mig hopp när jag varit utan hopp och
farit vilse. Min bön till honom skapar ett starkt band av enhet och samhörighet med Jesus.
Varje dag har vi det underbara privilegiet att få komma med hoppet i Jesus till kvinnor i hela världen
över generationerna. Jag ber att även du ska ha det hoppet!
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Våra hjärtan gläds i honom!

Översättning: Eva Henriksson

Försoning genom Guds Ord
Maribeth Hynnes Stevens, volontär

Det är oundvikligt med kon ikter i familjer. Det är omöjligt att leva tillsammans och inte vara oense.
När meningsskiljaktigheter urartar stör det familjelivet, orsakar skada i äktenskap och i andra
relationer. Det hindrar oss att vara enade, som var Guds mening.
Ett exempel är äktenskapet mellan fru Chan* och hennes man från Kambodja. De grälade så
mycket att de helt enkelt inte talade med varandra längre. Deras förhållande ändrades när de
började lyssna på radioprogrammet Women of Hope. Genom Guds Ord ck de höra hur man kan
leva i harmoni tillsammans.
Fru Chan säger, ”Jag har lärt mig från programmet om kon ikter att om man är en mor eller far ska
man vara ansvarsfull, respektfull, tolerant och hjälpsam så att barnen får ett gott exempel att följa.”
Nu förstår hon hur ett ”vänligt ord” kan verka lugnande i en motsättning. Undervisningen om
kon ikter drev paret till att förlåta varandra inför deras äldste i församlingen. Det är en god
påminnelse om att vår Gud är en mästare när det gäller försoning mellan olika kön, folkgrupper,
familjemedlemmar och mellan alla lemmar i Kristi kropp.
En annan berättelse om Guds nåd berättas av Mira*, en kvinna från Indien vars man hade en
utomäktenskaplig a är i 12 år. Genom radioprogrammet Women of Hope förstod Mira att hon skulle
be för sin man.
”Jag beslöt mig för att kämpa med mina problem i bön. Jag lade varje börda och plåga i Guds hand
… Guds kraft visade sig, och så småningom befriades han från slaveriet under sin synd.”
När vi är villiga att lyda Guds Ord och be, kan han i trofasthet förändra liv.
* Namnen är ändrade
Översättning: Eva Henriksson

Hör gärna av dig till oss!

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

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