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Sköldar och skärmar 
Av Kay Burgess 

 

Psalm 91:4 "Han skall täcka dig med sina fjädrar, och under sina vingar 
skall du lita på:  hans sanning skall vara din sköld och skärm". 
 
Vad är ett skärm du frågar? Utmärkt fråga – Jag är så glad att du 
ställde! Jag var inte heller säker, även om jag har läst om dem i bibeln 
många gånger. Då fick jag möjlighet att besöka flera medeltida slott i 

Spanien, och där i de historiska rustningarna med alla möjliga konstiga & läskiga vapen 
upptäckte jag att sköldar och skärmar inte alls är detsamma. 
 
Sköldar är större, tyngre vapen som hålls av remmar fästa vid underarmen som kan 
användas mot en angripare eller fästas i marken och användas avskräckande mot 
mötande projektiler. En skärm är också en sköld, något mindre, mer rundad, som också 
hålls av motsatt hand, också mycket effektiv som ett offensivt vapen. 
 
Ändå förkunnar David i Psaltaren 91:4 att Herren ska vara vår sköld och skärm – varför 
skillnaden? Skölden erbjuder mer övergripande skydd och kan användas som en del av en 
sköldvägg, medan skärmen mer sannolikt skulle användas för personligt försvar i tider av 
snabbare, mer aggressiv fäktning. På nära håll & personligt, när attacken kommer i vårt 
personliga utrymme.  Davids distinktion låter mig veta att hur som helst – oavsett om vi 
kämpar i sällskap med våra bröder eller om fienden har attackerat oss individuellt – är 
Gud vår tillflykt och styrka och har redan gett vårt skydd och försvar.   
 
Psalm 91:4 förkunnar uttryckligen "hans  sanning ska vara din sköld och skärm". Idag mer 
än någonsin är hans  sanning det som upprätthåller oss och skyddar oss. Guds ord har 
inte förändrats på något sätt, oavsett fiendens försök att ta bort allt som är gudsfruktigt 
eller gott. Vi kan stå fast vid Guds sanning att han aldrig kommer att lämna oss eller 

 

 

 

 



överge oss. Vi kan lita på att alla vapen som bildas mot oss inte kommer att blomstra. När 
fienden kommer in som en flod (eller en pandemi!) kommer herrens Ande i oss (Hans  
sanning! ) höja en sköld mot honom.  
 
Så kämpa vidare, min syster! Fortsätt kämpa den goda kampen! Ta på dig hela Guds 
rustning och plocka upp dina andevapen! Bygg en vägg av bön och lovprisning runt ditt 
hem, din familj, din kyrka, din stad. Använd de vapen som Gud har tillhandahållit för ditt 
försvar – fienden har ingen makt mot dem! 
 
Skärmen tjänar också ett annat viktigt syfte: greppat tätt i vänster knytnäve, det används 
för att avleda slag och för att skydda den stötande handen. Jag vet inte hur det är med 
dig, men det gör mig exalterad! Det säger mig att vi inte bara har de vapen som vi 
behöver för att besegra fienden, utan vår store Gud har också gett oss skydd när vi 
använder dem! När vi litar på och använder Guds ord i våra liv har vi ett fullkomligt löfte 
om att han ska bli vårt försvar.  "Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en 
sköld för alla som flyr till honom." (Psaltaren 18:31) 
 
Kay Burgess bor i Madrid, Spanien, där hon och hennes man arbetar  som pastorer i Tabernáculo de Vida Madrid och tjänstgör som 
överintendenter i distrikt 1 i Madrid. Hon är för närvarande också spaniens nationella sekreterare för damer.  

 
 

   

Bön som förintar fördömande 
Av Shirley Buxton 

 

Både sekulär och helig historia berättar om bönemöten som är kända för 
att ha skakat städer, även länder - om inte kontinenter. För min del har 
jag några gånger gynnats i att vara i en sådan atmosfär, en övertygande, 
brinnande bön att alla som var där visste att vi svävade i Guds heliga 
närvaro. "Jag såg änglar som kantade väggarna i denna fristad", sa en av 
mina systrar efteråt, och även om jag inte såg änglar, visste jag att de var 

där, och några av oss hade kastat av våra skor, och jag hade begravt mitt ansikte på 
mattan. . . och skakade som om jag sveptes av en stor storm, grät jag. För på ett unikt sätt 
hade den rena, den gudomlige förändrat oss svaga människor, och vi kunde knappast ta 
in det. Det är omöjligt för mig att beskriva denna upplevelse på ett exakt och korrekt sätt, 
ännu idag.  
 
Församlingens kalender ger oss möjlighet att vara med i gemensam bön, och våra ledare 
uppmuntrar oss att vara med på dessa möten. Vissa av dessa bönemöten är uppdelade i 
grupper, såsom för kvinnor, män, ledare, och för ungdomar. "Kom ihåg att bön börjar 30 
minuter innan gudstjänsten börjar", är ofta en information som går ut inför varje 
gudstjänst. En tid för bön är planerad inför varje gudstjänst. Ofta samlas de som behöver 
en helande i altarområdet och smörjs med olja som Bibeln instruerar. 
 
Våra pastorer och den Helige Anden i oss, uppmanar oss att be i våra hem, och på ett 
regelbundet sätt (eller inte så regelbundet) knäböjer vi eller sitter på en speciell plats och 

 

 

 

 



ber. Vissa har en särskild metod för att närma sig denna bönetid; vissa har listor som 
påminnelser om särskilda behov och några "är mer spontana", ber slumpmässigt enligt 
det som finns i tankarna just då. 
 
Men många av oss plågas av tanken att vi inte ber tillräckligt. Vi har svårt att be som vi 
tror. Vi anklagar oss själva och vi känner oss fördömda. 
 
Jag skulle vilja hjälpa dig med det idag, så att du inte känner dig fördömd. Även om 
dynamiska kyrkliga bönemöten aldrig kan ersättas av något annat – åtminstone i den 
skalan – och även om du bör ha tid för personlig hängivenhet i ditt hem, vill jag att du ska 
förstå att det finns andra effektiva sätt att be. Den typ av bön jag uppmuntrar idag är ett 
uppfyllande av skriften som säger: "Be utan att upphöra." Nu vet vi alla att det är 
meningslöst att tro att Paulus menade att vi ständigt skulle vara på våra knän, sitta i vår 
bönestol eller bo nere i kyrkans bönerum. Nej, vad han menade är att vi ska leva på ett 
sådant sätt, med en så djup och sann övertygelse, att en känsla av det heliga ständigt är 
med oss, oavsett vad vi gör. Vi kanske fnissar med ett barn, eller lagar mat, eller spelar 
fotboll med vår lilla son, men djupt inuti, ständigt där, finns Guds bestående närvaro. Och 
på ett ögonblick skymtar vi evigheten för barnet, eller det slår oss på nytt hur välsignade 
vi är när vi har mat för vår familj, eller att tänka på att det finns mammor ute i världen 
som inte har mat till sina barn. . . Och i det ögonblicket andas vi en bön för dem. Inte 
högt, kanske. Kanske inte ens muttrade, men vi är tacksamma, vi känner empati. Vi 
kanske gråter. Och vissa dagar faller vi på våra ansikten och jämrar oss för 
mänsklighetens elände. 
 
Bli inte fördömd av djävulen. Var en kvinna som ber, en kvinna som har skapat sig en 
plats för bön, En plats där Anden kan falla när som helst och var som helst. Skydda den 
platsen. Arbeta med att vara känslig för Andens arbete. Att du ska kunna se människor 
och deras behov, och att kunna be för dem.  
 
  
Shirley Buxton föddes i en predikares hem, gifte sig med en predikant och har söner, släktingar och flera vänner som är 
predikanter. För flera månader sedan, efter 64 års äktenskap, gled hennes livs kärlek bort till himlen, och även om hon fortfarande 
sörjer, fortsätter hon att säga: "Jag har levt det bästa livet i världen." Guds verk är hennes hjärta. 

  
 

 

   

 

 

 

Från redaktören:  
 



Gud gör mäktiga saker! 
 

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrev finns nu tillgängligt i 
Engelska, arabiska, kinesiska, tjeckiska/slovakiska, holländska, franska, georgiska, tyska, 

grekiska, Hungarian, italienska, japanska,  polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, 
swahili, svenska, tagalog, singala, srilankesiska och thailändska   

Hjälp oss att be för fler översättare! 
 

Om du vill få detta nyhetsbrev, vänligen  skicka en begäran till 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

och vi kommer gärna att lägga till dig i vår e-postlista! 
Besök Ladies Prayer International på Facebook och "gilla" vår sida! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Kära böneteamledare, besök Ladies Prayer International på Facebook och "Gilla" vår sida! 
Facebook Damer Bön Internationell Länk 
  
Bjud också in din grupp att prenumerera på detta GRATIS nyhetsbrev på: Ladies Prayer 
International 
  
eller e-postförfrågan till: LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Vänligen dela denna information med din kyrka, vänner och familj. Tack för att du är en del av 
denna blomstrande bönegudstjänst och för att du hjälper oss att sprida ordet om GRATIS 
nyhetsbrev och Facebook-sida! 

  
 

   

Vilka vi är. . . Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor över hela världen, som träffas 
den första måndagen i varje månad för att förena sig i fokuserad bön för sina barn och barnen 
i den lokala kyrkan och samhället. 
 
Vårt uppdrag. . . Vi är engagerade i den andliga bevarandet av denna generation och bortom 
och den andliga återställelsen av tidigare generationer. 
 
Vårt behov. . . Engagerade kvinnor som kommer att förenas den första måndagen i varje 
månad och be fokuserad bön för sina barn. 
  

Tre böneprioriteringar... 
• Våra barns frälsning (Jesaja 49:25; Psaltaren 144:12; Jesaja 43:5-6). 
• att de tar ansvar för tron i en ansvarsfull ålder (Joh 2:25-28; Jakob 1:25). 
• Att de går in i Herrens skörd (Matt. 9:38). Text L (te xt L) 

 

 

 

 

 
 

   
 

  

Ministerier som vi stöder. .. 
 
TUPELO BARNVILLA 
Barn lever i en miljö med möjlighet att växa andligt, fysiskt och känslomässigt. 
NY BÖRJAN Mödravård för biologiska mödrar som överväger adoption och barnplacering för adoptivpar. 
HAVEN OF HOPE Ett program för flickor i åldrarna 13-16 med beteendemässiga och känslomässiga problem. 
LIGHTHOUSE RANCH för POJKAR Helande trasiga och sårande liv av tonårspojkar. 

 
 

   

UPCI Damer Ministerier| LadiesPrayerIntl@aol.com  | 636-229-7895|  LadiesMinistries.org 
  

 


