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Skönhet istället för aska 
Av Tere Del la Rosa 

 

I Gamla testamentet, under offerlagarna, talade Herren till Mose och sa åt honom att 
beordra Aron och hans söner att föra askan från brännoffren utanför lägret till en ren 
plats efter att elden hade förtärt offret. Att ta ut askan från det förbrukade brännoffret 
möjliggjorde för elden på altaret att brinna oavbrutet och inte slockna. 
 
In the Old Testament, under the laws of sacrifice, the Lord spoke to Moses and told 
him to command Aaron and his sons to take the ashes of the burnt sacrifices outside 
of the camp to a clean place after the fire had consumed the offering. Taking the ashes 
out of the consumed burnt offering would allow the fire on the altar to burn continually 

and not go out. 
  
“Elden på altaret måste ständigt hållas brinnande. Den får aldrig slockna.” ( 3 Moseboken 6:13). 
  
Mer än vad vi vill erkänna, även om vi ber, fastar och strävar efter att leva värdigt, känner vi inte att vi kan 
utvecklas andligt förrän vi når en dimension där vi känner att Guds otvivelaktiga närvaro ta kontroll över hela 
vårt väsen. Kan det kanske vara så att vi fortfarande bär askan efter döda verk i våra händer? De sakerna 
som Guds eld redan har förtärt när vi har gett oss själva som ett levande offer inför honom, men inte tagit bort 
askan. 
  
Det är Herrens avsikt och önskan att göra oss helt fria, men det kommer att kräva att vi först erkänner vårt 
tillstånd. Och när vi väl ser och förstår vad som inte har tagits bort och nu hindrar Guds eld från att antändas i 
våra liv, måste vi åter överlämna det helt och hållet till honom. 
  
I dessa stunder, när jag kände att jag var mitt i en stor andlig torka, talade Gud till mitt liv med denna vers: 
 
  
“Därför vill jag ge dig rådet att köpa guld av mig som har renats i eld, så att du blir rik, och vita kläder så att du 
kan dölja din skamliga nakenhet, och salva, så att du kan smörja dina ögon och se.” (Uppenbarelseboken 
3:18). 
  
 
Jag tog emot det ordet, tillämpade det i mitt liv och har predikat det på platser dit Herren har sänt mig. När 
dessa stunder av tyngd och torka kommer, låt oss närma oss honom med tillförsikt och ta allt som plågar oss 
invärtes som askan i våra händer. Låt oss ta dem i överlämnande till Herren, bekänna och erkänna allt som 
torterar, anklagar, belastar och förtrycker oss. Jag vet inte hur han gör det, men jag har känt hur han tar bort 
dem från mina händer och ersätter dem med förädlat guld, den där härliga närvaron som förnyar glädjen av 
hans frälsning i mig. 
  

 

 

 

 



Psaltaren 55:23 säger oss att " Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig." Genom att kasta våra 
bördor på honom och uppehållas av hans härliga närvaro, lyftas upp av hans högra hand och känna den 
otvetydig glädjen över hans frälsning, kan vi be med säkerhet att han hör varje begäran. 
  
”Han kommer att befalla att de drabbade i Sion ska ges ära i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, 
glädjens klädsel i stället för en tungs ande; och de skall kallas rättfärdighetens träd, Herrens plantering till 
hans ära” (Jesaja 61:3). 
 
Psalm 55:22 tells us to “Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee” Casting our burdens upon 
Him and being sustained by His glorious presence, lifted up by His right hand and feeling the unmistakable joy 
of His salvation, we can pray with the certainty that He hears our every request.  
  
“då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, 
högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS 
plantering, som han vill förhärliga sig med” (Isaiah 61:3). 
 
 
Notering: Tere De la Rosa är hustru till pastor Luis De la Rosa, pastor i det spanska församlingen vid Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida. Mor till fyra barn 
och Nana till fyra barnbarn(med ytterligare ett barnbarn på väg). Hon är en legitimerad minister och fungerar som den spanska kvinnokoordinatorn för Florida District. 
Hon har talat nationellt och internationellt på kvinnokonferenser, samt skrivit och publicerat flera böcker. Hon har tidigare tjänstgjort som nationell kvinnokontakt för 
spanska evangelismministerier, UPCI.  

 
 

   

Från Potential till Skönhet 
 Av Jill Patterson 

 

Om vi står ensamma som individ, vad är vårt värde? Vad är vårt pris? Tja, jag 
kommer att svara på frågorna genom att ställa frågor. Vad var värdet av Ester? 
Vad var värdet av Rut? Vad var Marias värde? Individuellt bidrog dessa kvinnor 
mäktigt. För det första fick de Guds uppmärksamhet. 
 
If we stand alone as an individual, what is our worth? What is our value? Well, I 

will answer the questions by asking questions. What was the value of Esther? What was the 
value of Ruth? What was the value of Mary? Individually, these ladies contributed mightily. 
For one, they got God’s attention. “Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har 
funnit nåd hos Gud.” (Lukas 1:30). 
  
Ingen av de ovan nämnda kvinnorna hade ett lätt liv. Det fanns utmaningar. Det fanns förnekande. Det fanns 
en personlig tragedi. Däremot blev det seger. Guds vilja fullbordades. Hur vackert är inte det? 
  
Jesaja 61:3 säger: ” då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället 
för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», 
»HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».." 
  
Guds verk i en individs liv som är överlämnad till honom är ett verk väl utfört. Guds gärningar är väl utförda. 
Det finns ordning, skönhet och harmoni som uppnås av den process som Han tar oss igenom. En larv är en 
färdig produkt av skönhet när alla förändringar har inträffat. Vi är också vackra i Guds ögon eftersom vi är ett 
pågående arbete. 
 
När jag var yngre trodde jag att äldre människor i Herren – som min pastor eller min mor – hade det lätt. Jag 
insåg dock att skönheten i deras liv kom från deras underkastelse till processen. Deras utmaningar fanns där i 
hela tiden, men det fina var att de fortsatte i sin trofasthet till Mästaren. 
  
En viktig lärdom för nästa generation är att lära dem att förstå att de är vackra i Guds ögon. Vi ansluter oss 
inte till dagens samhälle som tjatar och skriker och kämpar för att få uppmärksamhet för sina individuella 
rättigheter eller individuella betydelse. Men vi delar istället att, ja, trots alla negativa omständigheter eller 
utmaningar, har varje individ potentialen för skönhet och lönsamhet för Gud och hans rike. Och vi kan glädjas 
över att vi har hans gudomliga uppmärksamhet och kärlek. Vackert! Och till Gud vare äran! 

 

 

 

 



   
Notering: Valita Jill Patterson bor i Östeuropa och arbetar i Rumänien, Bulgarien och Ungern. Hon och hennes man har varit missionärer i trettiotvå år..  

 

 

 

  

Byt aska för glädje 
 av Elisabeth Sansom 

 

Jag har stött på bilder av personer med ord inskrivna på sina kläder. Ord av deras inre 
strider med hängande axlar från vikten av varje känslomässig tyngd. Jag stirrar på 
bilderna med två tankar. För det första är jag tacksam för att vi inte går runt med våra 
inre känslor eller kamper skinande genom våra kläder. För det andra är jag tacksam för 
Jesu dyrbara blod som tvättar bort allt smuts. 
 
Guds ord säger: “då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, 
glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola 
kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig 

med».” (Jesaja 61:3).” 
 
 
Askan av stickande ord eller sårande handlingar som ekar i mitt sinne kan läggas ner vid Jesu fötter och 
bytas ut mot "glädjens olja". De nedsänkta axlarna kan höjas när jag prisar honom. Guds ord säger mig att 
han kommer att ge mig "skönhet istället förr aska". Det förflutnas spillror och aska behöver inte visas på mina 
kläder. 
 
Detta är en så kraftfull påminnelse om att vi kan byta in de saker som bokstavligen tynger oss mot den 
skönhet som finns i hans närvaro. 
 
Att följa tabernakelplanen under min bönestund blir en daglig påminnelse om att kasta av mig onödig tyngd. 
Efter att ha lovprisat och tackat finns det inga blommande ord eller perfekt poetiska ångerböner. Det är 
bokstavligen själva askan efter mina inkonsekvenser, mina tillkortakommanden och mina misslyckanden som 
hälls ut vid hans fötter. 
 
Varje uns av fantasi, osäkerhet, antagande eller tidigare sår som inte är från Gud kastar jag ner (2 Kor 10:5). I 
min omvändelsebön får jag mina känslor under kontroll och förlitar mig på min kunskap om vem han är. Hur 
dyrbart och värdefullt är inte Guds råd, "O djupet av rikedomen av både visdom och kunskap om Gud" (Rom 
11:33). 
 
Känner du att askan från tidigare omständigheter har överväldigat dig? Är du redo att bli fri från tyngden av 
denna aska? Det kommer inte att bli lätt och det kommer inte att bli vackert. Men det kommer att vara värt 
det! Han kommer att vara vår hjälp. "Gud är vår tillflykt och vår styrka, han är en närvarande hjälp i nöd" 
(Psalm 46:1). 
 
Knäböj inför Frälsaren och låt honom ge dig skönhet för askan. 
 
Note: Elisabeth Sansom är pastorsfru i en blomstrande kyrka i hjärtat av Phoenix Arizona, arbetar som sekreterare för Arizona Ladies Ministry och har två vackra 
och begåvade barn som älskar Herren.  

 

 

 

 

 
 

   

From the Editor 
 



God is doing mighty things! 
 

God is opening many doors and this newsletter is now available in:  
English, Arabic, Chinese simplified, Chinese traditional, Czech, Dutch, Fijian, Filipino, 
French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, 

Sri Lankan, Swahili, Swedish, and Thai. 
 

Please help us pray for more translators! 
 

If you wish to receive this newsletter please send request to 
LadiesPrayerInternational@aol.com or debiakers@aol.com  

and are delighted to add you to our mailing list!  
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

 

 

 
 

   

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who 
meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their children 
and the children of the local church and community. 
 
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and 
beyond and the spiritual restoration of previous generations. 
 
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each 
month and pray focused prayer for their children.  
  
Three Priorities of Prayer... 

•    The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6). 
•    That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25). 
•    That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text L 

 

 

 

 

 

 

 


