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En bön som förändrar allt
Av Debbie Sanders

Jag tror starkt på att inget behov är för stort eller för litet för att ta det till Gud i bön.
Från “Nu Herre, Du vet att jag har bråttom med att fixa denna festen för kyrkan. Ge mig
en perfekt parkering” till “Herre, jag behöver en klänning till ett bröllop som passer in i
min budget. Snälla, hjälp mig att hitta rätt klänning till rätt pris. (Låt den få mig att se 2
storlekar mindre…..så att jag kan representera dig väl, Herre).”
Dessa är böner som jag bad när jag var ung och arbetade med att hjälpa missionärer.
“Herre vi har blivit välsignad med alla dessa gåvor från Dina underbara människor. Låt oss hitta en väg
att ta med oss detta till hem till Usa.” Till min mans fullständiga förvåning, en grannpojke som vi hade lärt
känna från en matbutik eskorterade oss till flygplatsen för att saga adjö. Beskåda! Hans kompis arbetade
på flygplatsen som baggage hanterare och vi kunde skicka alla våra saker gratis! Kan Han inte göra det?
Även om vår himmelske Fader känner till exakt vad vi behöver innan vi ens har frågat om det, (Matt 6:8)
jag tror att Han väntar på en enkel bön som visar att vi inte bara litar på att Han kommer att ta hand om
allt det vi behöver, men också ge det där lilla extra som vi önskar (Matt 7:11, Psalm 37:4).
Böner som du ber vid en döendes sida, böner som en mor ber över sin sjuka bebis eller för ett barn som
har gått ifrån Gud, böner som du ber när du håller på att krocka – dessa böner hör vår Fader. Det spelar
ingen roll om de är uttalade med vackra poesi, eller med en tyst röst, varje bön blir hörda och spelar roll

till vår stora Gud.
Om situationen är omöjlig, be. Om du hittar dig själv i djup förvirring och du inte vet hur du ska uttrycka
dig, be. Om det enda du kan göra när du är i djup ångest är att göra ett ljud eller att säga ordet “Jesus”,
be. Gud är så otrolig att när du inte kan hitta orden, om du ber i anden, Han kommer att göra jobbet för
dig, och gör förhandlingar åt våra vägnar (Rom 8:26).
Var säker på att din himmelske Fader väntar på din bön och är redo att hjälpa till. En bön kan förändra
allt.
Note: Debbie Sanders is Ladies Ministries President of Hawaii and currently serves as the director of Today's Christian Girl, a
national ministry for girls aged 10-18. Debbie is the wife of Jonathan Sanders and mother of three daughters. Brother and Sister
Sanders pastor a revival church in Hawaii

Den där bönen som förändrade allting
Av Cindy McFarland

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det” (Joh
15:7).
Det var natt och himlen var svart; inga stjärnor syntes. Även då jag hade spenderat
många natter i mitt rum sedan jag kom till Nordirland, så bestämde jag mig för denna
natten skulle jag bemöta min jätte. Bibeln pratar om att Goliat gick närmare för att
attackera, David sprang fort fram för att möta honom. (1 Sam 17:48). Så, jag öppnade dörren och steg ut
i mörkret för att möta min jätte.
Jag steg ut I mörkret beväpnad med min “en bön som förändrar allt”. Mina barn och min man behövde bli
beväpnade med denna bönen. Om jag inte konfronterar min jätte och inte beväpnar mig själv med denna
bönen, min familj skulle inte ha den frun och mamma de förtjänar. De förtjänar att jag är stark och inte
vara rädd.
Som en liten flicka kommer jag ihåg många nätter när min mormor tog mig från prästgården till kyrkan för
att be. Det var mörkt i kyrkan med endast en lampa som lös vid altaret. Men jag kände en sådan frid när
jag låg under stolarna i kyrkan medans jag lyssnade på min mormors bön. Jag visste att jag ville ge mina
barn det samma.
Min önskan den natten var att jag skulle vara stark och modig. “ Därför säger jag er: Allt vad ni ber om
och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert” (Mark 11:24).
Så jag mötte min jätte som jag var rädd för den där natten och mitt liv förändrades. Jag säger inte att jag
aldrig har strider, men nu vet jag hur jag ska slåss mot dem och vinna. Jag slåss mot dem i bön. Kriget är
inte över, men med varje strid är jag närmare seger!
Note: Cindy McFarland is married to her childhood sweetheart. Together they have seen the good and the other stuff. But God's
blessings have outweighed the other stuff and have given them three amazing children and now three amazing grand babies.
Together they have been involved in missions in the countries of Northern Ireland and Ireland for twenty-one years.

En bön kan förändra allting
Av Deborah Cluster

“ Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom
åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar I Kristus Jesus” (Fil 4:6-7).
Min make och jag gifte oss 1980. Vi bodde på landsbygden där det var vanligt att
man inte vidare utbildade sig utan man gifte sig och skaffade barn. Efter att ha
varit gifta i 2 år, vi valde att börja tjäna Herren. Vi var väldigt unga och vi hade
ingen aning hur framtiden skulle se ut. Precis som alla andra unga par, livet
kommer inte med en manual. Efter att ha varit gifta I 3 år så startade vi vår familj.
Inte visste vi att vi skulle få 5 barn och bli kallade till att arbeta I kyrkan.
När vårt första barn, Rachael, föddes, min make och jag började att be för att Gud skulle förbereda
en ung man som hon skulle gifta sig med när hon blev vuxen. Vi bad också att Gud skulle hjälpa
oss att förbereda vår dotter i att bli en gudfruktig fru till en ung man. Vi fick 4 barn till och vi bad
detsamma för dem alla.
Vi visste inte vad vi gjorde som föräldrar. Vi gav bara våra barn till Gud och Han tog hand om
resten. Det gör oss rädda att ens tänka på vad som skulle kunna ha hänt våra barn om vi inte bad
den bönen. En bön kan förändra allt. Vi bad inte bönen en gang, utan vi bad den om och om igen.
Gud vet var vi är och vad vi kommer att vara I framtiden. Om vi inte lägger vårt liv och våra barns
liv i Hans händer och litar på Honom, öppnar vi en väg för Satan att komma in i deras liv. Det är
viktigt att be för våra barn och be för att Hans vägledning.
Om vi inte hade bett den bönen från början, Rachael kanske aldrig hade mött Nathan och blivit
pastors fru. Tabitha skulle kanske inte ha mött Daniel och blivit missionärer tillsammans. Skulle
Talina ha mött Dwayne? Skulle de ha haft möjligheten att arbeta med att starta kyrkor? Skulle
Michael ha varit förberedd på att möta Abby och arbeta tillsammans med henne I kyrkan. Skulle
Jeremy ha överlevt den andliga motståndet som kom emot honom? Skulle han ha träffat Tori och
arbetat tillsammans för Gud?
För att en bön kan förändra allt, alla mina fem barn tjänar Gud och alla fem har gift sig med bra
människor. Vad om vi inte hade bett den där bönen?
“Gör detta under standing åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för
alla de heliga” (Ef 6:18).
Note: Debbie Cluster and her husband are church planters in State College, Pennsylvania, and are responsible for four
new works in that state. Three of their children are involved with the work there. One daughter is a missionary to the
Republic of Georgia and one is a pastor's wife in Southern Illinois. She has five grand babies and one on the way. Debbie
is also the Pennsylvania District Ladies President and is very active in the local church and district activities.
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Från redaktören
Gud gör mäktiga ting!
Gud öppnar många dörrar och nu är detta nyhetsbrev i följande språk; Engelska, Spaniska,
Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Slovakiska,
Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Itallienska, Norska, Polska, Hindi,
Georgian, Japanska, Svenska, Vietnamesiska och på Bangla. Hjälp oss att be för serbiska
bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot översättning i något av de ovanstående språken var vänlig och
skicka en e-post till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer att lägga till dig
på våran e-post lista.
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries
Ladies Prayer International on Facebook

Vem är vi…sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor från hela världen som samlas på
första måndagen varje månad för att enas i fokuserad bön för våra barn och för alla barnen I
våra kyrkor och samhällen.
Vår mission…Vi är bestämda i att försöka bevara det andliga i denna generationen och den
nästkommande och i den andliga uppbyggelsen från förra generationen.
Vårt behov…Kvinnor som vill engagera sig i detta arbete, att träffas första måndagen varje månad i fokuserad bön för
våra barn.
Tre olika böner ..

•
•
•

Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:4-6)
Att de får sin egen tro när tiden är mogen (1joh 2:25-28; Jak 1:25)
Att de är med i guds arbete (Matt 9:38)

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for
adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to
today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church.

Subscribe online!

