
Att placera min familj i Hans händer  
Av: Sandra Morgan  

 

Under årens gång har jag verkligen lärt mig att placera min familj i Guds 
kapabla och kärleksfulla händer. Det har definitivt varit stunder när jag har 
kommit i vägen. Jag har trott mig vetat vad som varit bäst, men senare orsakat 
andra onödig stress och smärta. Jag har fått mitt hjärta krossat. Jag har upplevt 
stunder jag inte tyckt om eller förstått- som att förlora älskade på grund av 
tragedier eller tidig död, eller ett barn med en livsförändrande sjukdom, stunder 
som fått mig att ifrågasätta vad som händer i min värld, och stunder då jag känt 
ilska mot Gud.  

Jag kommer aldrig att glömma en stund som hände nästan ett år sedan, en stund 
som för evigt förändrade mitt sätt att tänka på. Jag var väldigt nära att förlora 
något väldigt värdefullt, för att jag inte gav min familjs omständigheter till Gud. 
Jag tillät fruktan att härska. Som svar på tal till denna fruktan citerar jag jämt 
Psalm 56:3 ”…”. Jag har lärt mig göra saker även när jag är rädd.  

1 Petrusbrevet 5:7 säger ”Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har 
omsorg om er” Den här bibelversen är så enkel, men vi gör den svårare genom 
att tillåta vårt eget tänkande att hamna i vägen och då tillåter vi tvivel och 
fruktan att regera. ”Kasta” i versen betyder att slänga. Vi kan inte förvänta oss 
att Gud bara ska ta vår oro ifrån oss; vi måste ge den till Honom. Han slutar 
aldrig att bry sig. ”eth” i ”careth” (engelska översättningen) betyder att Han 
fortsätter att bry sig om oss. Han slutar aldrig att älska och bry sig.  

Som kvinnor tenderar vi att oroa oss. Exempelvis, min yngsta son blev 
diagnostiserad med ett tumör i ryggraden när han var 14 år, och det har för evigt 
förändrat hans liv. Han är nu 20 år och kan för det mesta hantera sina basbehov 
själv, men hans tillstånd förvärras. Jag finner ofta mig själv oroa mig över vem 
som kommer att ta hand om honom när jag och hans far är borta, och inte längre 
kan hjälpa honom. På senaste tiden har jag känt hur Herren har påmint mig om 
Matteus 6:34 ”Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär 
sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Jag vet att detta inte är 
en ursäkt för oss att inte planera och förbereda för vår sons framtid, men det 
uppmuntrar mig att placera min tro i Gud och att lita på att Han håller framtiden 
i Hans händer. Hans förmåga att bry sig om min son är mycket större än min. 
Han har en plan och ett syfte för honom som övergår min förståelse.  



” Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom 
bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:6–7.  

Den enda säkra platsen att placera min familj är i Guds händer. Med mycket bön 
så gör vi allt vi kan så som Bibeln undervisar, tillåtandes Guds frid att omsluta 
oss.  

 

Bön för min familj 
Av: Elizabeth Turner  

Innan min man och jag var frälsta så undrade vi om vi ens skulle skaffa barn, för 
vi tänkte ”hur skulle vi kunna uppfostra barn så att de skulle kunna bli bra 
människor”? Sen började vi gå i kyrkan och vi förstod att Bibeln innehöll all 
ledning som skulle behövas för att uppfostra våra framtida barn på ett bra sätt ” 
Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han 
blir gammal.” Ordspråksboken 22:6  

Senare i livet efter jag hört ett budskap från en missionärsfru som bad för hennes 
barn utanför deras sovrumsdörrar varje kväll, så bestämde jag mig för att be till 
Herren för våra framtida barn, vilket jag gjorde varje kväll. Det här är vad jag 
bad, och jag la till deras namn i bönerna efter att de fötts:  

Jesus, tack för Rebecca, fräls henne i himlen, Jesus. Vad som än krävs, fräls 
henne i himlen! Jesus, ge henne talanger som hon kan använda för Din ära, och 
gör så att hon använder dessa talanger bara för Din ära  

Ge min man och mig visdom att uppfostra henne på ett sätt så att hon ska VILJA 
tjäna Dig, att hon ska vara IVRIG att tjäna Dig, och att hon SKA tjäna Dig, 
Herre, varje dag av sitt liv.  

Hjälp henne att se denna gamla, onda värld så som den verkligen är, utan att bli 
en del av denna värld. Ge henne en avsmak för synden, men ändå medkänsla för 
syndaren. Och låt allt lära henne att uppskatta Dig, Jesus, Ditt ord, Din ande, 
Din sanning, Ditt folk, och Din kyrka.  

Om du skulle ta så lång tid på dig att komma tillbaka så att hon hinner gifta sig, 
så ber jag även nu att du ska uppfostra den unga mannen att tjäna dig på ett 
värdigt sätt. Hjälp dem båda att förstå att ingen annan är rätt för dem än 
varandra, när tiden är rätt. Jesus, ge dem tålamod att invänta Din perfekta 
tidpunkt.  



Jag ber att de ska söka Dig i alla omständigheter; att de ska söka dig när rätt 
tidpunkt för att gifta sig är, och när det är rätt tidpunkt att skaffa barn. Och jag 
ber att varje barn som de får ska bli en otroligt stor välsignelse i sin tjänst till 
Dig, och aldrig ett hinder. Hjälp dem att alltid tjäna Dig som en familj. Jag ber 
att Du ska ge var och en av dem en tjänst att arbeta för Dig. Och Jesus, ge var 
och en av dem uthållighet, beslutsamhet, kärleken och bördan att ge sitt allt i sin 
tjänst för Dig, i Jesu namn, amen.  

 

Min familj i Guds händer 
Av: Anne Johnston  

”En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råderhans eviga armar.” Femte 
Mosebok 33:27  

Vilken upplevelse att få hålla det nya barnet i våra armar för första gången. Vi 
tackar Herren för att Han välsignat oss med sitt värdefulla barn. Sen kommer 
rädsla över oss. Vi inser att vi är ansvariga att beskydda barnet och att uppfostra 
det så att det älskar och tjänar Gud. Hur i hela fridens namn ska vi någonsin 
kunna klara av det?  

Det är en speciell stund när vi presenterar och dedikerar vårt barn till Herren. 
När Pastorn håller den lilla och ber för den, känner vi hur Herrens närvaro 
omringar oss. Tron på att Herren kommer att leda och guida oss till att forma 
vårt barns liv stiger i våra hjärtan. Vi är bara omhändertagarna.  

I takt med att barnet växer och flera bröder och systrar tillkommer familjen så 
blir uppgiften lite svårare, men Herren övertygar oss om att Han är med oss 
varje steg på vägen. Vår plikt är att ta med dem till Söndagsskolan och kyrkan, 
att ha ett familjealtare hemma, och att undervisa dem hur man läser Bibeln och 
ber. Vilken glädje det är att se dem öppna upp sina hjärtan för Gud och låta 
Hans kärlek fylla deras liv.  

Vi lär dem att Gud har en vilja för deras liv, att Han vill att de ska välja sina 
vänner noggrant, och att alltid vara öppen för Hans kall. Vi ger dem råd 
angående karriärsval, bedjandes att Herren ska hjälpa dem att fatta rätt beslut. 
Kommer vi att göra misstag? Såklart att vi kommer att göra misstag, men vi står 
på löftet att Gud samverkar allting till det bästa för oss.  

Det kommer att komma en dag då de kommer att lämna vårt hem för att ta sig ut 
i världen själva. Då kommer vi inte att vara där i varje beslut som de fattar. Vi 
förlitar oss på att vi gjort vårt bästa, med Guds hjälp, att förbereda dem. Nu 



måste vi hålla tillbaka vår kontroll och placera dem i Guds händer. Vi kommer 
fortfarande att älska dem, be för dem, och finnas där när de ringer. Vi släpper 
rädsla som vi kan ha och förlitar oss på att Herren fortsätter sitt verk i deras liv.  

När någon av vårt barn bestämmer sig för att vandra iväg från allting som de har 
blivit undervisade i vill fienden säga till oss att vi har misslyckats. Det är då vi 
måste luta oss mot Gud och inse att Han ser efter dem mycket bättre än vad vi 
gör. Vi ropar ut deras namn i bön varje dag, och påminner Gud om att de är 
Hans barn, och förlitar oss på att Gud ska återställa dem.  

Vi kan inte tvinga dem att tjäna Gud, men med Gud är allt möjligt, och oavsett 
vilken ålder våra barn har så lämnar vi dem tryggt i Guds händer. Vi kommer 
aldrig att ge upp att be och tro att Han är i kontroll och att Han samverkar allt till 
det bästa i våra liv.  


