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Mirakel händer när du ber  
 Av Larissa Havens 

 

“Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud 
är allting möjligt.” (Mark 10:27) 
 
Är det inte en underbar vers? Vanligtvis, när vi tänker på mirakler, så tänker vi på att blinda 
får syn och lama kan gå igen, men det är många mirakel som vi missar. Ett mirakel är när 
Gud får något att hända som inte skulle ha skett naturligt. Vårt sinne kan föreställa sig 
många olika möjligheter, ändå kan Guds skapande kraft göra så mycket mer än vad vi kan 
tänka oss (Ef 3:20).  
 

När jag var en liten flicka, min söndagsskolelärare lärde oss hur vi skulle be. Hon hade en lista med länder 
som behöver kyrkor. Hon gav varje elev ett land, och vi förstod att det var vårt ansvar att be för detta land 
under en viss period. Jag bad för det landet jag fick ansvar för, men jag såg inte resultat på en gång. Några år 
senare så mötte jag missionärerna som hade blivit utskickat till detta land som jag hade bett för. Detta 
uppmuntrade min tro genom att kunna möta dessa människor som var ett svar på min bön. Nästa gång jag 
bad, var det lättare att tro på att Gud hör våra böner och att jag gör skillnad.  
 
År senare, min make och jag var på en konferens där det var bestämda platser. Jag satt mig ner och förstod 
kort därefter att jag satt bredvid missionärerna som fortfarande jobbar i det land som jag hade bett för många 
år tidigare. Detta uppmuntrade min tro ännu en gång. Gud hör våra enkla böner. Ingenting är för stort eller för 
litet för Honom.  
 
“Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?” (Jeremiah 32:27) 
 
När vi ber, Gud hör våra böner. Han kanske inte svarar på den sättet eller på den tidpunkten vi vill att Han ska 
göra, men Han gör det perfekt varje gång. När vi ber, vi undervisar våra barn som tittar på oss. Jag har nu en 
liten dotter, och ibland funderar jag över om jag kan undervisa henne något. Jag förstår att det kommer att ta 
tid, att se Mamma och Pappa som ber, och att lära sig att ha en egen relation med Gud. Du och jag har 
inflytande på de som är runt omkring oss, så låt oss göra vårt bästa i att be och visa Guds kraft från en 
generation till den nästa. (Psaltaren 145:4).  
 
 
Notering: Larissa Havens är en fru och mamma. Hon och hennes make tjänar som missionärer till Lettland.  

 

 

 

 

 

  

  

 



Var är alla mirakel?  
 Av Jessica Marquez 

 

“Och var är alla hans under, som våra fader har berättat om och sagt.”  
(Dom 6:13) 
  
I domarboken hittar vi Gideon argumentara med en ängel sänt från himlen, 
nedskickad för att tala gudomliga ord till honom. Han hade blivit utvald att leda 
Guds folk in i krig som de skulle vinna på ett sånt sätt som gjorde att bara Gud 
skulle bli glorifierad.  

 
Ändå frågade Gideon omedelbart ”var är alla hans under? Vi är en generation som frågar efter 
tecken; vi söker efter under; vi ropar ut efter mirakel. I våra svåra tider, tid att förlust eller under 
fångenskap, så glömmer vi bort att vi inte är kallade till att söka, utan vi är utvalda till att mirakel, 
tecken och under ska efterfölja oss.  
 
I Oktober, när jag predikade i Castroville, Texas. Jag kände mig manad i anden att fråga efter den 
personen som kämpade med divertikulit att komma fram för bön. En man kom fram till altaret, och 
jag frågade min man om han kunde hjälpa mig att be för honom. I visste att vi skulle be och 
tillrättavisa sjukdomen som attackerade hans kropp. Efter mötet, så fortsatte vi vår resa.  
 
I December tog jag emot ett meddelande. Mannen, broder Levi, sa, ”Syster Marquez. Jag har 
kämpat med divertikulit i så många år. Många evangelister har kommit förbi min församling, 
inkluderat dig. Gud har aldrig gjort ett mirakel för mig. Senare i veckan, så förberedde jag mig för 
operation. Jag berättade för min doktor, bli inte chockad om du inte hittar något i mina tarmar. Jag 
förväntade mig att bli totalt helad efter din bön för mig. Doktorn ringde mig senare och sa ” Mr 
Levi. Din diagnos är inte något jag gillar att ge. Du kanske har tio år kvar att leva.” ”När jag läste 
detta för min make, så sa jag, ”Detta är inte den rapport du vill göra efter att du har bett över 
någon med tro, men låt oss fortsätta att läsa.”) 
 
Broder Levi fortsatte att skriva, ”Jag berättade för min fru, om jag bara har några år kvar att leva, så 
vill jag göra allt för Guds rike innan Han tar mig hem till himlen. Vi åkte sedan på en resa för att fira 
vår bröllopsdag. Syster Marquez, med min diagnos som jag fick, så var min doktor tvungen att söka 
hjälp av en specialist. De tittade på mina prov och undersökningar. Min doktor ringde mig när jag 
satt ute på verandan. Hon sa ” Mr Levi. Jag vet vad jag såg. Jag vet vilken diagnos jag gav dig. Men 
något har hänt. Du behöver ingen operation. Din diagnos har förändrat sig, och du kommer att leva 
ett vanligt långt liv som vilken vanlig person som helst. Jag förstår inte vad som har hänt” ” Broder 
Levi berättade för henne, ” Jag vet vad som har hänt. Gud har helat min kropp!”.  
  
Jag skrev till broder Levi´s pastors fru, Deanna Sibley och hon sa ” Syster Marquez, det var verkligen 
ett mirakel”. Jag svarade, ”Syster Sibley, det är sådana vittnesbörd som jag älskar mest. När en 
doktor ringer och upphäver diagnosen de precis gav patienten. För Gud får all ära!” 
  
Mirakel. Det är vad Gud kan göra.  
 
Om du hittar dig frågandes, precis som Gideon, “Var är alla hans under, ” tittar vara runt omkring 
dig, min vän. Min Gud kan vända varje situation och varje diagnos på bara några sekunder.  

 

 

 

 



Notering: Jessica M. Marquez är prästvigd i UPCI. Hon är grundaren och direktören för ”Wonen Minstering to Women, international och är en internationell 
konferenstalare och evangelist. Hon pastorerar, tillsammans med sin make i Little Rock, Arkansas. Hon räknar sig själv som välsignad som fru till Antonio och mamma 

till hennes barn, Antonio Junior, Lexy och Joey.    
 

  

  

Hon såg ett mirakel  
 Av Lesa Lashbrook 

 

När jag börjar att be och tänka på vad Gud ville att jag skulle dela med er, så började 
minnena komma till mig om när mina barn fick se mirakel ske efter att de hade bett. Vi är 
välsignade med fem barn. Jag har valt att dela med mig av min äldsta dotters 
upplevelse, även om alla mina barn har upplevt mirakel. De andras upplevelser är för en 
annan gång.  
 
Sophia var bara femton år när min make fick genomgå en hjärtoperation för att byta ut 
hans aortaklaff. Denna procedur skulle vara relativt enkel på grund av hans unga ålder, 
bara 39 år gammal. När operationen var över, kom kirurgen till mig och berättade ” Det 

var mycket förkalkning och vi gjorde vårt bästa, men det finns en liten risk för att din make ska få en stroke 
inom de närmaste timmarna. Vi ringer dig om något uppstår.”  
 
Min dotter hade valt att stanna hemma ensam den dagen när hennes yngre syskon hade valt att vara med 
vänner i stället. Jag berättade för henne vad kirurgen hade berättat för mig, och hon tittade på mig med total 
frid och trygghet i sin röst, ” Mamma, han kommer att få en stroke, men du behöver veta att det kommer att gå 
bra.” Wow, jag visste inte hur jag skulle svara på detta. Var detta tro? Avspeglade hon det som hade lärt sig?  
 
Nästa morgon, när jag gick in på kardiologen och blev hälsad av kirurgen som var chockad över att ingen 
hade ringt mig för att berätta att min make hade fått en stroke och var medvetslös. Hans ord löpte omkring i 
mitt huvud: andas inte själv, tre procent hjärnkapacitet, reagerar inte, paralyserad.” 
 
De nästa nio dagarna, var mina tankar som i en dimma med all information och medicinska termer medans 
mitt hjärta sökte efter frid och styrka. Min dotters tro vajade aldrig. Hon var stark och säker på att allt skulle bli 
bra. Och så blev det. Han vaknade på den nionde dagen, och vi fick se mirakel efter mirakel ske.  
 
Min dotter observerade! Precis som sina andra syskon. De hade bevittnat sin mamma och pappa leva sin tro i 
det riktiga livet, sett Gud svara på bön. De vandrade med oss genom hela denna omtumlande situationen 
genom att hålla våra händer och se vår tro på Gud. De såg oss hur lutade oss mot Guds löften i Hans ord.  
 
” Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?” (Jer 32:27) 
“ Ty för Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37) 
 
Vi har citerat dessa verser när vi blev bombarderad av medicinsk fakta som såg omöjligt ut.  
 
Om våra barn inte ser mirakel och övernaturliga saker i sitt liv, så kommer världen att visa dem en förfalskning 
genom droger, sex, pornografi och andra saker. Mirakel måste vara en del av upplevelserna när vi vandrar 
med Jesus. Våra barn måste se Gud göra det som omöjligt. Detta bygger en grund i deras ande som världen 
inte kan skaka om.  
 
Min dotter hörde från Gud. Jag vet inte varför Gud valde att visa henne, men jag vet att Han gjorde det. Hon 
såg ett mirakel som påverkade hennes relation med Gud och hennes tro i Gud och i sig själv för evigt.  
  
 
Notering: Lesa Lashbrook och hennes make Mark, tjänar som pastorer i First Apostolic church i Algonquin, Illinios. Hon är mor till fem och mormor/farmor till tre 
barnbarn. Hon älskar att leva för Gud, sjunga lovsång, tid med sin familj, leda kvinnorna i sin församling och att ta bilder.   

 

 

 

 

 
  

 
 

   

 



Från redaktören 
 

Gud gör mäktiga ting! 
 

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrev är nu tillgänglig på följande språk:   
Engelska, Arabiska, Kinesiska, Tjeckiska, Hollänska, Fijanska, Filippinska, Franska, 
Tyska, Grekiska, Italienska, Japanska, Polska, Portugiska, Romanska, Spanska, Sri 

Lanska, Swahili, Svenska och Thailändska.  
 

Hjälp oss att be för fler översättare! 
 

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! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and 
"Like" our page! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: Ladies Prayer 
Internationa or email request to: debiakers@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being 
a part of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the 
FREE newsletter and Facebook 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 

 

 

 

 

 

 

 


