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Daglig Bön 
Av Yona Van Gorp 

 

I februari det här året hjälpte jag och min man till med en gudstjänst i en annan kyrka. 
Under förbön efter predikan spelade jag piano. I slutet av gudstjänsten samlade vi in 
namnen på dem som hade fått ta emot den Helige Ande. Vår dotter, Louisa, var en av 
dem. Jag bad inte med henne, hörde inte henne be och såg inte heller att hon fick ta 
emot den Helige Ande. Min man sa att han såg henne be vid altaret och när han kom dit 
för att be med henne talade hon redan tungor. 
 
För att vara helt ärlig blev jag lite besviken över att jag inte var i närheten av henne när 
det hände. Historien hade upprepat sig. När vår son, Natanael, tog emot den Helige 

Ande, bad han också ensam vid altaret medan vi hjälpte till med gudstjänst i en annan kyrka. 
 
Jag var ledd till Ordspråksboken 6: 6. Men Herren bad mig istället att överväga moderskapet av en and. Så låt 
mig parafrasera: ” Gå bort till ankan, du mamma, se hur hon gör och bli vis.” I samma ögonblick som hennes 
barn är föds ut ur sitt äggskal börjar mamma and att gå sin väg. De små, två minuter gamla bebisänderna 
följer sin mor vart hon än går. Några minuter efter deras födelse lämnar de boet, flyger ut ur ett träd, går, 
simmar. . . Allt detta för att mamma också gör det. De följer efter vad de ser henne göra. 
 
“Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.” (1 Korinthierbrevet 11:1). 
 
Även om våra barn inte följer oss i en perfekt linje som bebisänderna, tittar de på oss. Barn tenderar att 
plocka upp vad de ser. Om de ser dåligt kommer de att göra ont; och om de ser bra kommer de att göra gott. 
Våra barn kommer att följa Kristus när vi följer honom. 
 
Hur följer vi honom då? Följer vi honom med en agenda? Följer vi honom vid speciella tillfällen? Eller följer vi 
Kristus dagligen? Titus 2:7 säger: ” och var själv ett föredöme i goda gärningar” (SFB). 
 
Vi kan inte ständigt vara runt våra barn för att tillsammans med dem: be, söka Herren, sjunga, tillbe, läsa 
bibel. Men de ser oss. De ser dig, mamma, när du ber i bilen, när du ber för andra. De ser dig vid altaret. De 
ser dig när du mitt i sjukdomen väljer att lita på Gud. Och eftersom de ser att du följer Kristus i ditt dagliga liv, 
vet de vad de ska göra och hur man tar emot Guds närvaro i deras liv. För att mamma också gör det. 
 
Noterig: Yona Van Gorp är pastors fru vid Rock Church, Bryssel, Belgien. Tvåbarnsmor till Nathanael (10) och 
Louisa (7), hon är också grundskolelärare på heltid i en sekulär skola i centrala Bryssel.. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

   



Betydelsen av daglig bön 
Av Verssie Churchill 

 

När en sådan omgång av festdagar hade avslutats, sände Job bud efter dem 
för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett 
brännoffer för var och en av dem. Ty Job tänkte: "Kanske har mina barn 
syndat och i sina hjärtan förbannat Gud." Så gjorde Job varje gång. (Job 1:5) 
  
Ge oss i dag vårt bröd för dagen. (Matteus 6:11) 

  
Implikationen i Skriften är att vi måste be dagligen. Det verkar som om Job bad varje dag för 
sina barn. Jesus antog i det vi kallar ”Herrens bön” att vi ska be dagligen. 
  
Vi tänker lite på det faktum att vi måste ha luft att andas varje dag och mat att äta för att ge 
näring åt våra kroppar. Det är så mycket en del av våra liv att vi bara gör det. Bön är vår 
andliga andning och näring. Vi måste ha det varje dag för att leva andligt. 
  
När vi flyger berättar flygvärdinnan oss alltid att i händelse av att syrgasmasken släpps ner att 
sätta på sig sin egen mask först innan man hjälper andra. Innan vi kan hjälpa våra egna barn 
andligt måste vi ha vårt eget förhållande till Gud. Daglig bön är viktigt för detta förhållande. 
  
Oavsett våra barns åldrar är det absolut nödvändigt att be för dem. Oavsett hur många andra 
skyldigheter vi har, måste vi ta oss tid att be. Vi kan inte låta det som verkar brådskande driva 
bort det viktiga. 
 
Det enda vi kan ta med oss till himlen är våra barn. Även om de måste ha sitt eget förhållande 
med Gud. Vi måste börja medan de är unga. Det har sagts att vi undervisar mer genom 
exempel än med ord. Detta gör den dagliga bönen så viktig. Det bekräftar också klichén att 
"handlingar talar högre än ord." 
  
Barn observerar vårt beteende och imiterar det. Jag erkänner att jag lovprisar och ber på ett 
liknande sätt som mina föräldrar, som inte längre lever. Min dotter, som är en pastors fru, 
skickade mig nyligen ett meddelande och tackade mig för att jag lärde henne hur man ber. 
Min svärfar tillät inte sina barn att gå på skolbussen innan han bad med dem. Om vi vill att 
våra barn ska be måste vi föregå med gott exempel. 
  
Daglig bön är viktig för vårt eget förhållande till Gud men också för våra barn och deras 
framtid. 
 
Notering: Verssie Churchill är  fru till biskop H.E. Churchill, Northeast Region Executive Presbyter för UPCI. De grundade 
First UPC i Lewiston, Maine, och gick i pension efter att ha pastorat i församlingen i fyrtiofyra år. Hon är före detta 
Ladies Ministry president och är fortfarande aktivt involverad i gud tjänst tillsammans med sin man. Hon är en smord 
sångare, musiker och talare med en gåva för gästfrihet och en passion för bön. Under pandemin ledde hon varje vecka 
online bön på Facebook. .          

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

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) 
 

 


