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Alt begynner i  hjemmet 
Av Stacey Robinette 

Når jeg ser mine barn I gledefylt lek I huset, imiterer mine handlinger og 
manerer, blir jeg minnet om det store ansvaret vi har som foreldre til å 
lære Bibelen til neste generasjon. Dette ansvaret begynner I hjemmet I 
det vi “lærer den unge den vei han skal gå”. (Ordspråkene 22:6). 
  
En av nøkkelen ved å ta hele evangeliet til hele verden av hele 
menigheten er å leve et konstant apostolisk ekempel foran våre barn 
hjemme. Vi er menigheten, ikke bare I selve bygget der vi tilber, men 

også på ferie eller hvor vi måtte være. Dette gjelder spesielt hjemme der vi oppforstrer våre 
barn.  
  
Som forelder, har vi et stort ansvar for å sikre at våre hjem er fylt av Guds prinsipper for våre 
barn å følge. Det å vite at små øyne følger med, så må vi fortsette å gå oppreist, holde 
fast,være et levende eksempel på sannhet, hellighet og hengivenhet til Kristus.                    
(Les I Timoteus 4:12-16.) 
  
Hvis våre hjem ikke blir et sted med bønn og Bibel trening, vil vi fortsette å se en ugudelig ånd 
over denne generasjonen som sover I menigheten. "Dersom Herren ikke bygger huset, 
arbeider bygningsmennene forgjeves." (Salme 127:1). 
  

 Respekt begynner I hjemmet. 
 Det å elske Gud begynner I hjemmet. 
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 Medfølelse for noen begynner I hjemmet. 
 Bønn begynner I hjemmet.. 
 Hellighet begynner I hjemmet.. 
 Renhet begynner I hjemmet. 

  
Våre barn, skulle Herren vente, er fremtiden for menigheten. Når vi som ledere, pastorer, 
Søndagskole lærere, mentorer og spesielt foreldre må ta tid til å invistere I åndelig utvikling av 
våre barn, vi vil sikre oss at fremtidige generasjoner mottar evangeliet.  
  
  
Note: Stacey Robinette, sammen med hennes mann Charles, er de misjonærer innen United Pentecostal Church 
International. De oppholder seg for tiden I Wien, Østerrike, der Stacey er aktivt involvert I ulike tjenester. Stacey er 
mest opptatt av å oppforstre deres to jenter, Aleia og Brienna, til å elske Jesus, elske livet og elske misjon. 
 

 
  

Seirende 
Av Jessica Marquez 
 
 
Seirende. Det er et ord som vi griper fatt I uansett hvilke type motgang av 
prøvelser vi møter på veien. Jeg skal være seirende. Det er nesten som 
om vi prøver å overbevise oss selv om at vi skal overvinne…at våre barn 
skal tjene Herren…at våre fortapte barn skal vende hjem. Seirende.  
Definisjonen av seirende får oss til å tenke: 
  

 Har oppnådd en seier; erobre; triumferende: 

 Har beseiret en motpart: 

 Av, relaterende til, indikativ av, eller karakterisert av seier: 

  
Seier. For at jeg skal være seirende, må der være seier. Så la oss gå I detalj. Seier er: 
  

 En suksess eller triumf over en fiende I kamp eller krig. 

 Et engasjement som avsluttes I triumf: 

 Den ultimate og avgjørende overlegenhet I hvilken som helst kamp eller contest: 

 En suksess av overlegen posisjon oppnådd mot en opponent, motstand,,vansker, etc. 

  
Venner, hva vi enn tror på eller ikke, vi er I krig. For at vi skal være seirende må vi engasjere 
oss I den krigen for våre barns liv. Vi må holde fast ved Guds løfter. "HERRE, din er storheten 
og makten og æren og herligheten og høyheten, ja alt I himmelen og på Jorden, ditt er riket" 
(I Krønikerbok 29:11). 
  
Av og til forstår vi ikke hvorfor vi står overfor vanskelige omstendigheter I våre liv. Med vårt 
eget øye så er det ingen forklaring."Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus 
Kristus." (I Korinterbrev 15:57). 
  
For to uker siden kom en av mine eldre troende opp til meg gråtende. Hun sa,"Pastorinne, Jeg 
har blitt kastet ut av mitt hjem. Jeg vet ikke hvor jeg skal sove I natt." Denne damen er en 

 



tilbeder. Hun er trofast I alt. Mitt hjerte knuste da jeg så henne gråte. Jeg sa til henne, "Ikke 
bekymre deg. Du kan komme og bo hos oss " Hun ringte meg senere den kvelden for å fortelle 
meg at hennes sønn hadde åpnet hans hjem for henne slik at hun kunne bo der- den samme 
sønnen hun hadde bedt for på møte I fire år.  
  
I det jeg gikk til møtet siste søndag, så kom samme søsteren løpende bort til meg med et stort 
smil. Denne gangen sa hun, "Pastorinne,nå som jeg bor med min sønn , har jeg hatt 
muligheten til å dele med min sviger datter frelse planen. Hun ba om å bli døpt I navnet Jesus! 
  
Utkastet, Desperat, Nedbrutt, Hjemløs. Disse ordene er ikke synonyme med seier. Men når vi 
har tro, gir det oss seier over hver situasjon.  
  
 "For alt det som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seier som har seiret over 
verden,vår tro." (I Johannes 5:4). 
 
 
Note: Jessica M. Marquez er en lærer og taler. Hun er pastorinne, sammen med hennes mann, Nueva Vida Miami, i 

Miami, Florida. Hun har også tjent sammen med hennes mann, som misjonær av UPCI, for 14 år siden til Mexico, 

Costa Rica, og den Dominikanske Republik, tjener kvinner I hvert av disse land.  
 

Text Link 

  

Den gjentagende Jesus bønnen 
Av Saundra Hanscom 
 
"For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham" 
(Matteus 6:8). 
  
På hvert møte som jeg kan huske da jeg var en ung , var det en gudlig 
søster som ba svakt, "Jesus, Jesus, Jesus," av og til veldig svakt og av 
og til høyere, men forstyrret aldri møtet. Hun hadde åndelige gaver og 
var en mektig bønnekriger. Heldigvis for meg, var hun min mor, en enke, 

enslig mor, og trofast mot Gud hver dag av hennes liv. Jeg tror at hennes spontane “Jesus 
bønnen” betydde ulike ting, uten å nødvendigvis være spesifikk, fordi Gud trenger ingen 
forklaring. Han vet før du spør Ham. 
  
Jeg husker ulike nivåer av hennes Jesus bønn: 
  
Kraftfull - Jesus – og en bilulykke var forhindret. 
  
Skuffende - Jesus – hun gråt når komfyren eksploderte med maisen inni og brant segselv, 
men hun var reddet fra flyvende ild. 
  
Trist - Jesus – når bilmekanikeren utnyttet henne, men det kom noen og ordnet det hele.  
  
Smerte - Jesus – når hennes familie ikke forsto hvorfor hun gikk til menigheten. 
  
Desperat - Jesus – etter å ha mottatt nyheten om hennes frafalne datteren som hadde blitt 
skutt av hennes fulle mann og ble lam fra livet og ned. Jesus, spar hennes liv slik at hun kan 
komme tilbake ,til Deg. Og det gjorde hun, men hun matte leve livet I en rullestol. 
  
Panisk - Jesus – da hun mottok beskjed fra Pakistan at hennes barnebarn var I kritisk tilstand 
etter et fall. Det var hennes Jesus Bønn  fordi hun ikke visste detaljer eller konkret hvordan å 
be. Senere, sendte Gud en engel for å tale til han og helbrede han.  
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God natt - Jesus, Jesus – sa hun mens hun knelte ned og begynte å be hver kveld. Jeg hørte 
henne si, "Herre, tilgi meg hvis jeg har sagt eller gjort noe I dag som har vært skuffende for 
Deg." Jeg spurte henne hvorfor hun sa dette, velvitende om at hun ikke hadde gjort noe galt 
mot noen. Hun svarte, "Hvis Herren kommer I kveld, må jeg være klar." 
  
Glede - Jesus – etter å ha levd alene for Gud I 31 år, sendte Gud en mann som kunne elske 
og ta vare på henne til hennes liv tok slutt.   
  
Ved siden av hennes gjentagende “Jesus Bønn”, opprettholdte hun et konstant bønneliv med 
Herren. Hun hadde stor tro og stolte på at Gud ville svare. 
  
I hennes begravelse, gråt jeg stille når en søster lente seg over og sa, "Det vi savner på dette 
møtet er Søster Marys “ Jesus, Jesus, Jesus” Nå har jeg stolt overtatt hennes “ Jesus Bønn” 
som en arv. Mine barn og barnebarn vil høre denne så lenge jeg lever.  
 
Note: Saundra Hanscom har tjent sammen med hennes mann Pastor. Don Hanscom som misjonærer til Pakistan og 
Sri Lanka for 18 år, og har de siste  20 år vært I Nasjonal Ledelse I Multikulturelle tjenester, UPCI. Velsignet med tre 
barn og ni barnebarn- syv generasjoner Apostoliske. 

  

Et ord til Tjenerne 
 
I et nylig Kvinners bønn Internasjonale møte, gav vår leder til vår gruppe ord som hun hadde 
fått I bønn fra Herren. Jeg følte kanskje at dette vil være styrkende for andre kvinner slik det 
var for meg.  
 
Fortell mine damer om min kjærlighet for dem. 
Fortell dem at jeg bryr meg. 
Fortell dem at de er verdifulle for meg. 
Fortell dem at jeg ser de små ting som betyr noe for dem.  
Fortell dem at de er I mine tanker. 
Fortell dem at jeg er villig til at de ikke skal gå fortapt. 
Fortell dem at jeg har sikret deres seier. 
Fortell dem at jeg har allerede vunnet over - 
hvert hinder 
hver prøvelse 
hver depressjon 
hvert ord som er talt mot Ham 
hver tanke, engstelse, eller gnage for morgendagen 

Jeg er din seier . . .  
Jeg bærer seierens krone og du er Min Brud og jeg kjemper for deg.                                         
La Meg være din Gud I hver situasjon.  
Prøv Meg og vit at Jeg er trofast. 
Jeg vil aldri dra fra deg. 
Jeg vil utvilsomt komme igjen og bringe deg hjem til Meg. 
(Min himmel trenger din berørelse.) 
 
Jeg venter . . .  
Er du villig til å forsake alt- misunnelse, stridigheter, engstelse, omsorg, angst?  
Er du villig til å forsake alt- så du kan være med Meg for alltid? 
Ingen flere tårer. 
Ingen flere sorger. 
Ingen flere smerter. 
Fri fra all smerte, avvisning, kompromisser for alltid! 
 



 
Jeg venter . . . 
Venter på at du skal være med Meg!  
Oh, Hvor mye jeg elsker deg, bryr meg om deg, lengter etter deg! 
Og, du Meg? 
Jeg vil at det skal være slik. 
Ingenting er for vanskelig for deg med Meg på din side.  
Jeg kan og jeg vil se deg gjennom alle ting. 
Ingenting skal vinne over deg. 
Jeg er for deg! 
 
Du er min Brud . . . 
Jeg elser deg og lengter til når du er ved min side. 
Kom se Meg, for å være sammen med Meg for alltid.  
 
Hva sier du til Min lengsel? 
Kom litt høyere. 
Hold ut litt lenger. 
Men det skal skje snart! 
Jeg lengter etter deg. 
 
Tro Meg når jeg forteller deg…du er Min. Jeg har valgt Deg! 

Levert av Cora Huffman 
Innsendt av Linda Gleason, UPCI President av Kvinne Tjenester 

  

Fra Mailboksen 

 
Hilsner til Søster, Debbie Akers, 
     Jeg er fra Melbourne, Australia og min mann og jeg er pastorer I en liten kirke I en vestlig 
forstad. Jeg er så takknemlig for Kvinners Bønn Internasjonale månedlige nyhetsbrev med alle 
oppmuntrende artikler og temaer som jeg mottar. Det er så fantastisk å vite at millioner av 
kvinner over hele verden står overfor de samme prøvelse, smerte, skuffelse, høyt og lavt I 
livet, men det er en Gud!  
    Jeg er takknemlig for deg og for ditt team for å samle sammen disse artiklene og vil at dere 
skal vite at våre kvinner har blitt velsignet gjennom denne tjenesten. Vennligst send meg 
oversetting på arameisk, indonesisk og tagalog. 
   Vi ber for deg og denne tjenesten. Gud velsigne deg rikelig, I det du når hele verden 
gjennom denne tjenesten. 
-Søster Colleen Damons, Pentecostal Apostolic Faith Church, Werribee, Melbourne, Australia 

 
 

 

Fra redaktøren:  

Gud gjør store ting! Gud åpner mange dører og dette 
nyhetsbrevet er nå tilgjengelig på  Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, 

Nederlands, Portugisisk, Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Tjekkisk, Kinesisk, 

Swahili, Ungarsk, Tagalog, Indonesisk, Rumensk, Italiensk, Norsk og Polsk. 

Vennligst hjelp oss å be for Serbisk, Bulgarsk og Japansk oversettere.  

 
Om du ønsker å motta de nevnte oversettingene kan du sende en henvendelse til : 

LadiesPrayerInternational@aol.com og vi vil bli glade over å legge deg til vår mail 
 

Debbie Akers 



liste! 

  

Linker om forkynnelse 
 

Kvinners internasjonale bønn 

UPCI kvinne forkynnelse 

Det er mer til livet bible studie 

Dagens kristne jente 

Verdens nettverk I bønn 

UPCI 

Mitt håp radio 

Multikulturell forkynnelse 

  

Hvem er vi… Siden 1999: Kvinner i bønn Internasjonalt er laget av 
kvinner verden rundt, som møtes den første mandagen hver måned for 
å komme sammen i fokus bønn for deres barn og barna i deres lokale 
menigheter og samfunn. Vårt mål. Vi er forpliktet til åndelig bevaring av 
denne generasjonen og lengre, og den åndelige restaureringen av 

tidligere generasjoner.  
Vårt behov… Engasjerte kvinner som vil delta sammen på den første 

mandagen I hver måned og ber fokus bønn for sine barn.  
   
  

Tre prioriterte bønner... 

     Frelsen til våre barn (Jesaja 49:25; Salme 144:12; Jesaja 43:5-6).  

     At de tar eierskap av sin tro i en ansvarlig alder (1 Johannes 2:25-          

28; Jakob 1:25).  
    At de går inn I tjeneste for Herrens innhøstning (Matteus 9:38). 

 

 

 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/


  

  

Tjenester som vi støtter…  

TUPELO CHILDREN'S: Barn lever I et miljø med mulighet til å vokse åndelig, 

fysisk og følelsesmessig.   

NEW BEGINNINGS Svangerskapsomsorg for mødre som vurderer adopsjon og 

barnets plassering hos adoptive foreldre.  

HAVEN OF HOPE Et program for jenter i alder 13-16 med adferd og emosjonelle 

vansker. 

LIGHTHOUSE RANCH FOR GUTTER: Helbreder ødelagte og smertefulle liv for 
tenåringsgutter 

 

 

  

 

Abonnerer du på magasinet Refleksjoner?   
Denne månedlige publikasjonen vil velsigne og inspirere deg. Artiklene er 
bibelske og relevante til dagens apostoliske dame. Abonner selv, en venn 

eller abonner mange til din menighet.  
  

  
Abonner på internet! 

  
 

 

 

Se hva som skjer på våre sosiale medier: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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