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Vad är bön
Av Joy Haney

Gud måste tro att bön är mycket viktigt. Han har sparat varenda bön vi har
bett i en flaska i himlen. “ Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena
och de tjugofyra äldsta ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och
skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner” (Upp 5:8). Notera att
han inte sparade dem i en billig burk. De heligas böner är viktiga för Honom.
Han sparer dem i skålar av guld. Han hör inte bara våra böner, men han
bevarar dem för evigt.
Vi har fått det berättat för oss att vi ska “be oavbrutet” (1 Tess 5:17). Vi gillar
bibelverserna där det står att Gud kommer att ta hand om våra behov och vi kan citera dem
och lever efter dem. Men ibland ignorerar vi bibelverserna där det står att vi ska be. Vi
ignorerar dem genom att vi inte lyder dem. Sedan undrar vi varför vi inte har seger eller varför
vi inte har väckelse.
Bön är livsförändrande. Bön är renande. Bön gör att vi ser uppåt. Bön är att be och att ta
emot. Bön är svar på allt eftersom Gud svarar på bön. Bön är att nudda vid Gud.

Bön är glädje…Psaltaren 16:11
Bön är frid.Matt 11:28-30
Bön är inspiration…Job 32:8
Bön är kraft…Apg 4:31
Bön är belönad…1 Pet 2:12
Bön är regörande…Jes 6
Bön är helande…2 Krön 7:14
Bön är energy…Apg 17:28
Bön ger tro…Mark 9:29
Bön är sparade för evigt…Upp 5:8
Bön ger förtroende…1 Joh 5:14
Tagen från “When Ye Pray” av Joy Haney. Använd enligt överenskommelse från författaren.
Note: Joy Haney is the wife of the late Bishop Kenneth F. Haney, former General Superintendent of the UPCI. She is
the mother of five, and grandmother of ten. She has traveled extensively worldwide speaking at retreats and prayer
conferences and has authored over 40 books.

Bönekrigare
Av Mary Catherine Beek

När jag tänker på en krigare, så tänker jag på en gammal Japansk krigare
som var så hängiven men samtidigt en vilde och orädd. Genom hela historien,
har många kulturer producerat deras egna krigare, var och en hävdar att vara
den bästa och den mest modiga. Alla följde någon form av ederkod och
ritualer som de kände gjorde dem till en bättre krigare.
I 5 Mos 20:1, vi ser Moses uppmuntra Israels barn. “När du drar ut i krig mot dina fiender och
får se hästar och vagnar och ett folk större än du, skall du inte bli rädd för dem, ty Herren, din
Gud, som förde dig upp ur Egyptens land, är med dig.”
Idag, vi kanske inte har hästar och vagnar som jagar oss, men vi möter riktiga strider. Någons
strid kan vara deras gamla synder som gnager i dem. Någon kanske känner en osäkerhet i
deras vandring med Gud. Andra kanske kämpar med de vardagliga sysslorna hemma. Alla är
riktiga strider som vi måste bemöta varje dag. Vi måste se oss själva som en krigare – stark,
modig, orädd, och en disciplinerad i bön.
“Du utrustade mig med kraft till striden, du böjde mina motståndare under mig” (Psaltaren
18:40).
Känner du att din styrka har sprungit ifrån dig, eller att du drar fötterna efter dig då du saknar
engagemang i ditt liv? Kom ihåg, Gud har redan tagit hand om de som vill resa sig upp mot
oss. Om vårt böneliv är lika konsekvent precis som en krigare, så har vi inget att frukta. Varje
dag ska vi vakna upp och tänka på Guds rike och be att Guds vilja ska ske i vårt och i vår
familjs liv.
“Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen:
vår tro” (1 Joh 5:4).

Denna bibelversen uppmuntrar mig. Som en Kristen, Gud har redan lovat att vi ska vara
övervinnare. Detta betyder att vi måste övervinna vår svaghet. Svagheter kan besegra oss –
eller genom bön kan bli besegrad.
Historiska krigare var inte alltid engagerad I strid. De var alltid konsekventa i deras ritualer och
i deras övertygelser. De tränade varje dag, religiöst följa en rutin när de inte krigade i ett krig.
VI kanske inte kommer att vara i en strid varje dag, men vi måste vara konsekventa i vårt
böneliv med Gud så att vi blir starkare och starkare. Vi kan inte bara springa till Gud när en
situation uppstår. Vi måste hålla oss i en nära relation för att förbli andligt medvetna.
Här är några saker som hjälpte mig att bli mer konsekvent i mitt böneliv.
-

Utse ett böneutrymme
Bestäm en viss tid (detta kan ändra sig)
Skriv en bönedagbok
Ha specifika bönebegär (bönekalender, lokalt, district, världen).
Börja och sluta alltid med lovprisning på dina läppar.

När du har denna struktur på ditt liv, berätta det för din familj. Inkludera din make och dina barn
i din bönestund. Detta kommer att uppmuntra dina barn att starta deras egen bönestund. Detta
har hjälpt våra barn att känna till och förstå vad bönens kraft består av.
I allt, försök att hitta något som du kan ansluta dig till som kommer att dra till en avsiktlig bön.
Detta kommer att påverka dina familj, ditt liv och evigheten.
Note: Mary Catherine Beek is a missionary's wife to the UK and Channel Islands. Married to James Beek, she has two
precious girls, Cayla and Alexa. Over the last nine years Mary has been involved in various youth ministries, marriage
seminars, ladies' ministries, music and leadership seminars, and above all a wife and a mom.

Konsekvensen av att be för våra barn
Av Sharon Turpin

Det var en varm natt i Augusti när han kom till denna jorden. Det hade varit en
lång 9 månaders väntan, och jag kunde inte vänta för att äntligen få träffa
honom. Du kan tänka dig hur överraskande och den skräcken som kom över
oss när doktorn talade om för oss att våran bebis Dustin, hade
ryggmärgsbråck. Ryggmärgsbråck uppträder när benen I ryggrader inte bildas
ordentligt runt bebisens ryggmärg. Även då jag inte förstod så mycket av
denna typen av missbildning så förstod jag att det inte var goda nyheter.
Då vi inte visste om Dustin skulle överleva natten, så kallade vi på bönkrigarna. Jak 5:14 pratar
om att vi ska kalla på de äldste i församlingen. Böner var bedda för Dustin och Gud tog över
kontrollen
Vandra i tro och leva på bön, vi klarade oss igenom de där svåra första åren. Många mirakel
kom genom åren, precis som Gud hade lovat mig. Dustin började växa till en intelligent liten
pojke.
I början av hans liv, en speciell förbindelse uppstod mellan Dustin och min syster´s man,
Danny. Många timmar spenderade tllsammans skapade en stark kärlek som bara blev

starkare med tiden.
När jag inte hade förstått den inverkan Dustin hade haft på Danny´s liv, så blev jag väldigt
överraskad när han övertalade Danny att komma med på ett väckelsemöte som vi hade en av
våra lokala församlingar. Det som hade därefter förändrade hela riktningen på Danny´s liv. När
jag tittar tillbaka, jag kan inte komma ihåg att Danny missade några möten efter denna
speciella kväll. Dagar blev till månader och månader blev till år. Gud förändrade Danny´s liv
totallt, allt berodde på att en pojke ville att hans morbror skulle gå i kyrkan tillsammans med
honom och han var inte rädd för att fråga. Bibeln talar i Joshua 1:9 “Var då inte försträckt eller
förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går”.
Vi visste inte att vår tid med Danny var begränsad, men Gud visste det. Han levde endast 16
år efter att han kom på det där första mötet då han gav sitt liv till Gud. Han levde för Gud till
fullo, berättade historien om hur Gud använde en liten 3 årig pojke till att få honom på rätt väg.
Vi vet aldrig hur Gud kommer att arbeta genom våra barn. Jag tror att be för dem är en
investering i Guds rike. Våra böner har en mäktig inverkan på barnen. Att be att Gud ska ge
dem styrka att i allt de behöver att göra varje dag kan förändra ett barns liv. Det gjorde det för
Dustin, och det gjorde också en skillnad i hans morbror´s liv.
Jag tänker ofta vad som kunde ha hänt om vi inte hade bett de där bönerna som höll Dustin
vid liv. Var skulle han ha varit idag? Han har fått stått emot många utmaningar, men Gud har
gett honom mod genom allt. Han predikar från en rullstol, uppmuntrar andra att inte ge upp.
Från tre års ålder och tills nu, har han sett många ta emot Heliga Ande genom hans arbete.
Jag uppmuntrar bön för våra barn. Inverkan vår bön har för barnen, är inte bara för barnen,
men för alla de som barnen kommer att möta i livet. Vi vet inte hur många människor som
kommer att bli påverkade av båra böner som vi har bett för ett barn.
Note: Sharon Turpin is the mother of two children, Dustin and Mashella. She currently serves with her husband, Rev.
M. Turpin, as pastor's wife at Universal Ministries of Truth in Colorado Springs, Colorado. Sharon is currently serving
as Colorado District Ladies President and also superintendent's wife.

From the Mailbox
Just wanted to say how much I loved Sis. Kim Haney's article in the September issue. My life
was certainly changed by morning prayer, and I hope many others will experience this
wonderful privilege! -Wanda Fielder, UPCI LM Connections Director
Glad to be connected! I'm the prayer coordinator here in UPCI Abu Dhabi and it would be great
if we can receive some prayer materials from you. God bless, Sis Nel
This is wonderful - thank you, Jesus. I use several of these translations in our International
church in Paris. They are such a blessing to the ladies... the Tagalog translation has not been
available for several months - we are looking forward to receiving it again. God bless all of the
translators! :) -Darla Bouche
Thank you so much for all the materials you send me. It helps me grow in knowledge for the
Lord. -Email
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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)
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