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Seirende Gjennom Bønn
Av Wanda Fielder

Det å ha vært oppdratt i menigheten fra fødselen av, så har jeg alltid trodd
at Guds ord er sant, men alltid lent meg på mine foreldres bønner og tro.
Det er fortjeneste til denne blinde tro, men det kommer en tid i alles liv hvor
en må finne en personlig og et eierskap til den samme troen. Ofte så tar det
en tid hvor en er i krise for at vi går etter dette personlige forholde med
Herren.
Min fokus på tro ble sterkere da jeg ble en forelder fordi da hadde jeg
ansvar for noen andre enn meg selv. Kunnskapen om ansvarlighet for
andre kan være overveldende, men jeg kjenner den perfekte kilden til styrke og valgte å søke
Ham for retning. På grunn av min trofaste søk etter retning så forventet jeg ikke svingen på
veien foran meg.

Når du oppdrar barn i Guds frykt fra dag en så forventer vi ikke noe mindre enn fullstendig
overgivelse av deres liv til Ham. Når vår eldste sønn begynte å vandre vekk i fra Gud, så ble vi
fullstendig sjokkert og det sørget våre hjerter. Når han begynte og eksperimentere med ting av
denne verden og vandre vekk i fra den sti som vi hadde tenkt han skulle følge, så gråt vi til
Herren. Dette kunne sannelig ikke hende i vårt Guds fryktige hjem. Det var en tid hvor vår tro ble
satt på prøve.
Jeg begynte å fokusere på Guds ord, og påføre det på en personlig måte i forhold til vår
situasjon. I 1 Johannes 5:14, 15 låver, "Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom
vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn
ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham." Jeg viste at det var Guds vilje
at vår sønn skulle tjene Herren, så jeg begynte å be og proklamere dette skriftstedet. 1 Peter 5:7
har alltid vært en styrke kilde for meg, og jeg adlyder befalingen: "Og kast all deres bekymring på
ham, for han har omsorg for dere."
Ved å øke vår tro så begynte jeg og min mann og be og påberope Jesu blod over vår sønn. Jeg
husker godt at jeg lå på gulvet under benkene i vårt auditorium proklamerte at Satan ikke skulle
få vår sønn. Påberope Jesu blod, jeg proklamerte han for Herren og nektet å gi slipp på Guds
løfter. Gjennom mye bønn og fasting så mottok vi vårt svar i fra Herren. Han snudde vår sønn
rundt og gjorde hans liv nytt i Ham.
Denne situasjonen skjedde for over sytten år siden. Det gir meg glede å si at vår sønn har tjent
Herren trofast etter han kom tilbake til Gud. Gud har velsignet ham med en kone og barn som
også lever for Herren. Vi er så takknemlige..
Du kan være seirende gjennom bønn. Aldri gi opp.
Notat: Wanda Fielder, grunnlegger og redaktør av nettsiden og nyhetsbrevet, Tealightful Inspirations, tjener nå som
Tilkoblings Direktør for UPCI Kvinners Tjenester. Hun er gift med James Fielder, og de har vært Pastor i Portage, IN i de
siste 37 årene. Hun er en stolt mor til to sønner, Brent and Bryan, og Nana for Maddi og Lincoln.

Seirende over Distraksjoner i Bønn
Av Liane Grant

Vår lengsel etter å være seirende i bønn er noen ganger en hindring, fordi vi
har vanskeligheter med å håndtere de ting som distraherer oss før og under vår
bønnestund. Å seire betyr å være seirende og suksessfull. Vi kan være
seirende over tidspress ved å sette til side tid for å be vær dag. Da kan vi være
suksessfulle i å overkomme distraheringer ved å holde vår fokus på Gud i
denne spesielle stunden.
Ironisk, noen ganger så kommer distraksjonene fra de barn som vi elsker og
som vi ber for. Etter fødselen av mine tre sønner så lengtet jeg etter alene tid med Gud. "Gud!
Du er min Gud! Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg, mitt kjød lengter etter deg"
(Salmene 63:1). Men det virket som om uansett hvor tidlig jeg stod opp så ville babyen våkne
når jeg ba. For en velsignelse det var når min mann tilbød å blokkere en time hver dag med å

være med barna slik at jeg fikk min private stund. Det var i hans favør å ha en beende kone
uansett.
Susanna, mor for de berømte predikantene John and Charles Wesley, hadde en unik løsning for
en uforstyrret bønne tid. Selv om hun oppdro ti barn og at hennes mann var ofte borte, Susanna
var forpliktet til to timer med bønn hver dag. Hun lærte sine barn at når hun dekket sitt hode med
et forkle så ba hun og hun skulle ikke forstyrres.
Vis vi virkelig vil seire i bønn, så vill vi finne en vei. Nå om dagen i tillegg til barn så har vi email,
tekstmeldinger, Facebook varslinger og Twitter som prøver å forstyrre vår bønne tid. Vi kan skru
av disse elektroniske distraksjonene for å fokusere i bønn, men noen ganger er det vanskelig å
skru av våre egne distraherende tanker.
I de tidlige årene som gift, så mottok jeg noen fantastiske tips fra min pastors kone om hvordan å
håndtere distraksjoner under bønn. Hun anbefalte å ha en notatbok i nærheten for å kunne
skrive ned alle oppgaver eller informasjon som kommer til oss mens vi ber. II Korinterne 10:5
snakker om "og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." Ved å raskt skrive et
notat så kan vi komme tilbake til bønnen uten å tenke "Oh, Jeg må huske å gjøre dette etter
bønn."
Så, seirende i bønn begynner når vi seirer de ting som hindrer oss i å starte å be. Vi fortsetter å
seire når vi vinner over distraksjoner under vår bønne tid. Da vil vi virkelig være i posisjon til å
være seirende gjennom bønn. "Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus" (II
Korinterne 2:14).
Notat: Liane og hennes mann Scott er karriere menighets plantere i Montreal, Quebec under UPCI Metro Missions
program. Liane tjener som Quebec Ladies Ministries president og er grunnleggeren og tilsynskvinne av King's
Oversettere, en gruppe frivillige dedikerte til å gi apostoliske ressurser på Fransk. Hun holder nå på med hennes
doktorgrad forskning med denne oversettelses gruppen.

Seirende Gjennom Kraften i Bønn
Av Tanya Harrod

"Gud! Hør min røst når jeg klager! Bevar mitt liv for fiendens skremsel!". Salme
64:2
Jeg var velsignet med å være oppdratt i et hjem som søkte etter Gud, kjente
bønn, tro og tillit. I oppveksten så vi mange ting som kom til gjennom kraften i
bønn.
Når jeg var åtte år gammel så var jeg i et løp med mine søstre og nabo barna.
Vi løp rundt nabolaget for å se hvem som var raskest. Jeg husker at jeg tenkte, "Ja, jeg kommer
til å vinne". Det var i det øyeblikket vor jeg falt ned på bakken og slo kneet mitt åpent ned til
benet! Vi var hjemme misjonærer og hadde ingen forsikring, min mor viste ikke noe annet å
gjøre enn å be og binde kneet mitt stramt med bandasje. Etter bare en time så var jeg tilbake og
løp rundt. Mitt kne var fullstendig helbredet, unntagen et lite merke som jeg som en påminnelse
om at Gud svarer på bønn.

Mange ganger så kan vi bli opptatt med våre liv og ser ikke åndelige angrep som kommer i mot
oss. For noen uker siden når jeg la min åtte år gamle Alaina i seng, så begynte hun å oppføre
seg nervøs. Jeg la det til side, ba over henne og la henne i seng. De neste tre nettene ble jeg og
hennes far frustrerte da det virket som hun prøvde å utsette leggetid og ville ikke sove alene.
Endelig, på den fjerde morgenen når jeg ba som kom det en tanke til meg at det var en fryktens
ånd, ikke bare den vanlige lille "redde ting" som barn går igjennom.
Jeg satt Alaina ned og spurte henne hvorfor hun gruet seg til leggetid. Hun brøt sammen og gråt,
fortalte meg hvor redd hun var for å være alene, av å være i mørket og det å ha det for stille
rundt henne. Jeg viste da at hun ble angrepet av fryktens ånd. Vi begynte å be med henne og
binde frykten, binde løynende til Satan og løsne fred over henne. Vi ringte vår pastor som bad
over hennes sinn og sammen så lærte vi henne hvordan å be Guds ord og bruke Hans løfter.
Det tok tre netter til med bønn før det gikk fullt fra henne, men gjennom bønn så var vi seirende.
Alaina har nå lært personlig at hun kan være seirende gjennom kraften i bønn fordi Gud har gitt
henne fred og hun sover godt vær natt. Uansett hva som kommer i mot våre familier, så finner vi
svaret i bønn.
"Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere"
(Markus 11:24).
Notat: Tanya Harrod er gift til misjonæren Nathan Harrod og velsignet i å være moren til Alaina and Lincoln. Harrods har
tjent i landet Spania i de siste tretten årene og er pastor for tre menigheter i den Katalanske regionen. De jobber med å
starte mer. Hun hjemme skolerer hennes to barn og prøver å være involvert i alle områder inkludert musikk, ungdommer
og undervisning.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

From the Editor
Gud gjør mektige ting!
Gud åpner opp mange dører og dette nyhetsbrevet er nå tilgjengelig på Engelsk,
Spansk, Fransk, Tysk, Nederlansk, Portugesisk, Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi,
Czech, Kinesisk, Swahili, Ungarsk, Tagalog, Indonesisk, Romansk, Italiensk, Norsk,
Polsk, Hindi, Gregoriansk, Japansk og Svensk.

Vi har en midlertidig Japansk oversetter, vær så snill og hjelp oss om å be for
en permanent Japansk, Serbisk og Bulgarsk oversetter.
Debbie Akers

Vi har en midlertidig Japansk oversetter; vær så snill hjelp oss om å be for en
permanent Japansk, Serbisk og Bulgarsk oversetter.

Vis du ønsker å motta noen av disse oversettelsene vær så snill og send et ønske til
LadiesPrayerInternational@aol.com and og vi vil med glede sette deg på listen!
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Hvem vi er . . . Siden 1999: Kvinners bønner Internasjonalt er laget av kvinner rundt
hele verden, som møtes på den første mandagen i vær måned I fokus bønn for
deres barn og barna i deres lokale miljø.
Vår Misjon . . . Vi er forpliktet til den åndelige overbevisning til denne generasjonen
og over den åndelige restaurering av den siste generasjonen.
Vårt Behov . . . Forpliktede kvinner som kommer sammen den første mandagen vær måned og ber en
fokus bønn for våre barn.
Tre Prioriterte Bønner...





Frelsen til våre barn (Jesaja 49:25; Salmene 144:12; Jesaja 43:5-6).
At de tar eierskap for sin tro i en akseptabel alder (I Johannes 2:25-28; Jakob 1:25).
At de går inn i innhøstingens tjeneste (Matteus 9:38)Text Link

Tjenester vi støtter...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Barn som lever i et miljø med anledning til å vokse
åndelig, psykisk og emosjonelt.
NEW BEGINNINGS Moderlig hjelp til fødende mødre
som vurderer adopsjon og omplassering av barn til
adopterende foreldre.
HAVEN OF HOPE Et program for jenter I alder 13-16
med emosjonelle problemer.
LIGHTHOUSE RANCH For GUTTER helbreder brutte
og smertefulle liv til tenårings gutter

Får du Refleksjons Magasinet?
Denne månedlige publikasjonen vil velsigne deg og inspirere deg. Artiklene er
bibelsk og relevante for dagens apostoliske damer. Signer deg på og en venn
eller bestill en bunke til din menighet.
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