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Brinnande och effektiv bön
Av Tabitha DeTemple

Har du någonsin suttit och tittat på dina barn eller dina vänners barn när de
har gråtit, eller bara när de har uttryckt sig själva? Jag blir alltid förvånad över
hur passionerad min dotter, Esther, är. I allt hon gör uttrycker hon står känsla
och intensitet. Många gånger känner jag mig lite avundsjuk över hur
entusiastisk hon kan vara över de mest enkla sakerna. När jag började att
skriva, så tänkte jag tillbaka till Psaltaren 63:2, och över hur passionerad
David var i sin sätt att uttrycka sig och hur han längtade efter Gud. ” Gud, du
min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter
dig, i ett torrt land som försmäktar utan vatten”.
För några månader sedan när ni var i kyrkan och det var dags för bön, min två-åriga dotter la
sig på golvet och ropade ut till Gud. Jag förstod inte allt hon sa, men hon var uppriktig och
ärligt bedjande. När vi alla började att be, så kunde vi alla känna Guds mäktiga närvaro.
Människor bad inga korta böner och försökte att komma hem snabb, utan de gjorde precis
som min två-åriga dotter, var nere på sina knän och sökte uppriktigt Gud med hela sitt hjärta.

2 Krön 7:14 säger ”Men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och
beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från
himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land”.
När vi ödmjukar oss inför Gud, överlåter oss själva till Honom, så ger vi Jakobs brev 5:16 liv
”Mycket förmån en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft”. Att be effektivt och på ett
brinnande sätt betyder att vi ber med passion och med avsikt att något kommer att ske. Våra
barn är naturligt passionerade, men om vi inte arbetar med denna passionen för Gud i dem
och är ett exempel för dem när de växer upp så kan de byta ut deras passion för Gud mot en
passion för världen istället.
Note: Tabitha has been married to Daniel, her best friend and confidant for four years. They have one beautiful little
girl, Esther. They are appointed missionaries to the Republic of Georgia. Tabitha has been involved in ministry for
most of her life, serving in many capacities in a home missions church with her father and mother and now on the
mission field with her family.

Innan den överväldigade delen
Av Laurie Sims

“ Vad är din hemlighet?” Har du någonsin velat fråga denna fråga till de som
alltid får bönesvar? Kanske du känner att du har bett om och om igen, men
ändå blir inte din brinnande bön svarad på. Jag förstår vad du kommer ifrån,
min vän. Du kanske tror att de har en egen telefon som når upp till himmelen,
en direktlinje till Gud. Du kan ha denna kontakten med Gud, precis lika mäktig
och kraftig som deras. Så vad är deras hemlighet? Låt oss titta i Jakobs brev
5:14-18.
Jakob frågar, ”Är det någon bland eder sjuk? Han instruerar församlingens äldste att bedja och
i Herrens namn smörja dem med olja. Han fortsätter att säga att trons bön skall hjälpa den
sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen. Vi som har en apostolisk tro är väldigt känt
med detta. Men sedan fortsätter texten med detta, ” Och om han har begått synder, skall detta
bliva honom förlåtet.” Hmmm…det måste finnas en orsak varför förlåtelse finns med i denna
versen, men ofta hoppar vi över denna versen.
Så låt oss läsa för att förstår nyckelordet som kan hindra våra böner och varför denna versen
var inkluderad. I vers 16 står det ” Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för
varandra, på det att I mån bliva botade.” Wow, där är den, nyckelordet. Vi måste förbereda oss
innan vi kan förvänta oss att resten ska fungera. Förlåtelse kan inte hoppas över, men i vår
otålighet så har vi tendens till att hoppa över till den delen där det står ” Mycket förmår en
rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.”
Svaret vi försöker att finna är här. Om vi verkligen vill att våra böner ska bli svarade, låt oss ta
en paus innan vi kommer till den överväldigande delen, så att vi kan förbereda oss för den
överväldigande delen. Vi är människor som inte är perfekta, så vi ofta faller även om vi inte
planerar detta. Det är därför som Kristus dog för oss. För att kunna förbereda oss, låt oss söka
förlåtelse först. Om vi ser till att förlåta vår syster eller broder och få förlåtelse innan vi ber, så
kanske vi kan nu förstå att vi har nyckeln för att få våra böner svarade på.

Note: Laurie is MaMaw to eight beautiful grands, a licensed minister with UPCI, former pastor's wife, musician/singer,
and a Medical Librarian at Kansas City University of Medicine and Biosciences. She grew up in Southern California but
now resides in Kansas City, where she happily serves Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, with her husband,
Reverend Terry Sims.

Kraften i tidig morgonbön
Av Kim Haney
Utdrag från boken “For Women who are Called, by Women how Have Answered”

Jag kommer aldrig att glömma den första gången jag hörde det. När jag
var 20 år, nygift och jag och min make bodde hos mina svärföräldrar i 6
månader. Det var en tidig morgon innan solen hade gått upp, när ljudet
”OOOO” kom igenom ventilationen från sovrummet och chockade mig.
Det var ljudet av min svärmor som bad sin morgonbön.
Hon talade alltid om för mig, ”Kim, om du vill att Gud ska använda dig,
så måste du utveckla ett dagligt böneliv. Det är det viktigaste du någonsin kommer att
göra.” Efter 2 år av äktenskap, började min man att få problem med sin hälsa. Bördan av
detta fick mig att börja be dagligen. Under denna tiden fick jag en förståelse i hur
mäktigt det är med en tidig morgonbön, det har förändrat mitt liv.
Män och kvinnor som promenade med Gud, de hade alltid en specifik tid och plats när
de mötte Gud varje dag. Bibel pratar specifikt om att de bad tidigt på morgonen.
Det finns speciella kanaler och vägar, i det andliga. Vi kan Guds utvalda väg eller vi kan
välja vår egna, som oftast är mer bekvämt enligt vårt kött. Men om vi följer Guds
metoder, så kommer vi att se många böner svarade och mäktiga saker kommer att ske i
det andliga riket. Bibeln pratar om änglarnas aktivitet i det andliga riket.
Jakob hade en dröm en tidig morgon och han såg änglar som var på väg till himlen och
sedan kom tillbaka ner till jorden för att ta hand om sitt dagliga jobb på jorden. Detta
talar om för oss att Gud har portar; Han skickar iväg sina himmelska värdar.
Vi ser änglar som eskorterade Lot, på ett fysiskt sätt tog änglarna hans fru och hans två
döttrar i händerna, ledde dem ut från Sodom. När hände detta? På morgonen.
Gudomligt beskydd sker tidigt på morgonen (1 Mos 19:15).
“ Och när Abraham bittida följande morgon gick till den plats där han hade stått inför
Herren” (1 Mos 19:27).
Job steg upp tidigt på morgonen och offrade brännoffer för sina barn, som är det
samma som att be för sina barn. (Job 1:5).
Gud förstör fångenskap på en tidig morgon. Moses skickades till Farao, men han
skickades inte vilken tid som helst. Han skickades tidigt på morgonen. (2 Mos 7:15).
David visste att kraften fanns i tidig morgonbön (Psaltaren 5:4, Psaltaten 63:2).

Jesus kände till den andliga hemligheten med tidig morgonbön. ”Och bittida om
morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt,
och bad där” (Mark 1:35).
Tror du att bibeln nämner tidiga morgonböner bara för att ta upp plats I skriften?
Absolut inte. Jes 14:12 kallar Lucifer för ”morgonstjärnan” Han hade precis blivit
nerkastad och förlorat sin plats i himmelen, men han förlorade aldrig sin natur. Han vill
fortfarande försöka se till att vi är upptagna under dagen så att vi inte har tid med en
tidig morgonbön. När vi inte går upp tidigt och ber, så förlorar vi den tiden tillsammans
med Gud och får inte kraften med oss i de aktiviteterna vi ska göra den dagen.
Det finns en kraft som kommer att vila över dig och en smörjelse som kommer att följa
dig hela dagen när du tar tid med att be en tidig morgonbön. Att vandra i andens kraft
kommer från att be dagligen. Försök i 6 veckor och se hur din vandring med Gud
kommer att förändras. Han vill se sin församling växa i kraft, medkänsla och aktoritet.
Du kommer för alltid att bli förändrad.
Note: Kim is married to the love of her life, Nathaniel Haney. She is pastor's wife and presides over the
women's ministries at Christian Life Center. She has a Bachelor of Arts in General Ministry from Christian Life
College and is now an instructor there. She speaks at various women's events, has authored four books, and
is a licensed minister with the United Pentecostal Church International - but is "most of all" the mother of five
children, ages ranging from 12 to 22.
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Från redaktören
Gud gör mäktiga saker!
Gud öppnar manga dörrar och detta nyhetsbrevet är nu tillgängligt på Engelska, Spanska, Franska,
Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Kinesiska, Swahili,
Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, Norska, Polska, Hindi, Georgiansk, Japanska,
Svenska, Vietnamiska, Thailändska och Bangla. .

Hjälp oss att be för Serbiska, Bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot några av de ovannämnda översättningarna skicka en förfrågan till
ladiesprayerinternational@aol.com och vi kommer att skriva upp dig på listan.
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Vem vi är… Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. (Damernas bön internationellt) består
av kvinnor runt hela Jorden, som träffas första måndagen varje månad för att bli
eniga I fokuserad bön för våra barn och barn runt omkring våra lokala kyrkor och
samhällen.

Vårt uppdrag…Vi är fast beslutna att bevara andligheten i denna generation och
år framåt och återbyggelse av andlighet i tidigare generation.

Våra behov…Engagerade kvinnor som vill komma tillsammans första måndagen i månaden och be
fokuserat för alla barnen.
Tre prioriteringar i bön…

•
•
•

Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:5-6).
Att de tar del av tron på Jesus i en ansvarig ålder (I Joh 2:25-28; Jakob 1:25).
Att de tar del av 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.
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