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Ber för våra nära och kära
Av Shelley Suppan

Du ser din son eller dotter göra fel och ta livsförändrade beslut. Vägen de har
valt är en väg som många har rest på och den leder dem från säkerheten
hemma och en relation med den himmelske Fadern direkt till en väg som
leder till andlig förstörelse.
Du kanske går tillbaka i tiden och tänker på när de var yngre och de satt i ditt
knä och de lyssnade villigt och lyddde det du sa. Nu, använder du långa
nätter till att fråga dig själv, “Kunde jag ha gjort något annorlunda?” eller “Vilka inflytande
kunde jag ha hållt dem från?”. Dessa frågor ger inga svar, utan de ger plågor istället.
Varningsord som är givna från dig med kärlek och oro, har kastats åt vinden. Du kan se den
olycksbådande stormen, kastar dem direkt in i klipporna. Förlisning är nära förestående.
Men på grund av Guds nåd, så börjar du förstå att du inte har någon kontroll över situationen.
Dina försök i att få dem att känna skuld har inte och kommer inte att fungera. Du måste förstå
att du måste backa. Du kan inte förstå en människans hjärta; bara Gud kan.
Det finns hopp. Övergången från en attityd av negativitet till en attityd av tro och förväntan. Ha
tro på Gud (Mark 11:22).
Sluta aldrig att be (1 Tess 5:17); håll ut (Luk 18:5); ta din tro till handling (Jak 2:17). Ge aldrig
någonsin upp. Tala det till existens som att det redan är så (Ordsp 18:2). Tala liv till det
hopplösa och andligt döda situationen. Genom tro, när (fyll i namnet) är här, så kommer vi alla
att ära och prisa Honom.
Låt inte fienden ge dig skuldkänslor. Han vill viska tvivel med orden “De kommer inte att
komma tillbaka” och “det kommer aldrig att hända”. Kom ihåg att han är en lögnare.
Vi måste komma ihåg att Herren älskar oss alla och Han längtar efter att ha en relation med
den förlorade sonen. Han fortsätter att söka efter dina barn, även när de inte söker efter
Honom.
Kom ihåg detta när du ber:
-

Ber för en mur omkring dem (Hos 2:6-7)
Be specifika böner
Be för att generationens förbannelse ska bli bruten (2 Mos 20:5)
Ägna dem till Herren igen (Jes 57:18)
Acceptera och älska dem. Manipulera inte eller försök att göra andens jobb.
Förklara Guds löften
Hitta en bönepartner (Gal 6:2)

Kom ihåg att du inte är ensam i denna andliga kampen. Fråga Gud om specifika bibel verser;
ta med dig din bibel när du ber. Jesus grät (Joh 11:34). Gråt för dina förlorade barn.
Slutligen, stå och vänta på verandan på den förlorade sonen eller dottern. De kommer att
komma hem, och vilken underbar dag det kommer att bli.

Note: Shelley Suppan, from Austin, Texas, is married to Bernhard, a native Austrian. She is mom to three beautiful
children, Joshua, Savannah, and Sophie, and one amazing daughter-in-law, Lela. Shelley is a pastor's wife, children's
ministries director, and is passionate about spreading the gospel. Besides being involved in church and reaching for
souls, you can find her experimenting with recipes in the kitchen, reading historical books, and walking outside.

För barnens skull
Av Donna Ten Eyck

Bön; en mötesplats för himlen på jorden; en plats där det omöjliga blir
möjligt.
“Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud
måste tro att han är till, och at than lönar dem som söka honom.” (Heb 11:6)
Att söka Gud flitigt i bön upprättar vår tro i Vem Han är, förnyar hoppet i det
vi inte har sett, och sätter oss på rätt sida av tron.
Trots motstånd, bön håller oss fast i det som inte ser ut att vara något att hålla fast i. (Heb
11:1)
Tron gör att vi håller oss kvar i att förstå vad Guds plan är för våra barns framtid. Gud vill
arbeta med oss för att nå ut till dem.
Medans jag brottades med något i bön och jag kom ingenstans, kom dessa ord till mig “Donna,
du behöver vara stilla och veta att jag är Gud”. På en gång gick jag till denna bibel versen
Psaltaren 46:11 “Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna,
hög på jorden”.
I min bön av desperation förstod jag att jag höll på att brottas med Gud för att få mina vilja
igenom. Jag var ande driven (målmedveten i resultatet) och inte ande ledd (förenad med hans
resultat). När jag förstod att jag bad emot Guds vilja, började jag att lägga bort all
känslomässiga rädsla över resultatet och låta Gud att be igenom mig. Mina böner blev en
underkastelse. Gud påminde mig att Han är allsmäktig i allt.
Innan vi ber, måste vi vara “stilla” (släppa, låta gå) och “veta” (förstå att Han är allsmäktig). Vi
måste överlämna våra förutfattade ideér om hur Gud ska eller borde svara, och släppa taget,
vägra att brottas med något vi inte kan förändra. Vi ser att Gud är i kontroll.
Vi kan vara säkra på att Gud vet början från slutet. Vi kommer alltid att vara framgångsrika i att
be för våra barn om vi tar till oss det Jesus sa “Om I förbliven I mig, och mina ord förbliva I
eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder”. Varför ska vi be? För
barnens skull!
Note: Donna Ten Eyck is licensed with the United Pentecostal Church International. She serves with the Mississippi
Ladies Committee as director of Ladies Prayer International and Ladies Promotions. Donna is also the administrative
assistant for the Mississippi Prayer Force and assists Pastor Dobbs and his wife Pam at Word Alive Revival Center in
Wiggins, Mississippi.

Me Versus Sleep
by Neil Jamison

It's me versus sleep in the battle this hour.
A test not of strength but one of willpower.
A grand struggle ensues in the depths of my mind.
Should I join in the battle one more time?
My foe begins whispering... Oh how he tries.
To get me to give up with his sweet sounding lies.
"You don't need to pray as much as you need your rest.
Don't worry so much... You'll still be blessed."
His words come forth in many a disguise.
It's tempting at first but then I realized:
If I don't show up the enemy's won.
The battle is lost before it's begun.
So I make up my mind to get in the ring.
I'm ready to pray in service before my Lord and King.
But the enemy is sly and he doesn't give in.
He lets me kneel down but won't let me begin.
The blows come swiftly. First an attack called distraction.
My head is now swimming and I'm not getting into prayer action.
I start thinking about work and kids and housekeeping.
My prayer time has turned into a time of daydreaming.
"Focus!" I shout at myself in my head.
I fend off the attack and start praying instead.
My opponents next move is really so subtle.
I don't even notice until I'm already in trouble.
Oh no what is this that I feel coming on.
I open my mouth and let out a big yawn.
My eyelids grow heavy as I drift off to sleep.
No longer awake my prayer vigil to keep.
By the Lords mercy I'm jolted out of my slumber.
My God is calling my spiritual phone number.
"Oh Lord help me I need you today!
Help me focus and really to pray!"
"Keep me from sleep and distraction and sin!
I've got to fight and battle to win!"
Desperation rises up and the Holy Ghost fire gets going.
Suddenly I'm engaged and the spirit starts flowing.
I repent and give thanks and send up some praise.
I supplicate and intercede and start seeking His ways.

The time flows by swiftly as on my prayer goes.
I'm moving in the spirit as the Holy Ghost flows.
Before I know it my prayer time is done.
It's a daily battle I fight but this time I've won!
Submitted by Geanice Langley, Oregon LM President

Text Link

From the Mailbox

Dear Sis. Akers,
I would very much like to receive the ladies newsletter in Spanish also, if possible.
My husband and I started a Spanish work 6 years ago in Mexico MO and while I love the letter
in English for my self, I would also like to receive it in Spanish to print it off and bless the
ladies in our Spanish congregation.
I thank you for the magnificently well written and articulate newsletters every month and for all
the work that goes into putting this together. They continually touch my heart, bless and
encourage me greatly both in ministry and as praying wife, mom and mimi!
Thank you,
Adriana Camp, Pastor's wife

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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!
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