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Lev I Hans Nærvær 
Av Ronda Hurst 

 

"La Kristi Ord bo rikelig I dere I all visdom, slik at dere underviser og formaner 
hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger I 
deres hjerter for Herren " (Kolosserbrevet 3:16). 
  
"Tjen Herren med glede! Kom fram for Hans ansikt med jubel! " (Salme 100:2). 
  
Det er finnes ikke noe annet sted som jeg heller vil være enn i Hans nærvær. 
For ofte henviser vi Hans nærvær til menighets bygget, og det er et av de beste 

stedet til å komme inn i Hans nærvær. Det finnes ikke noe annet enn et tilbedelses møte med 
de som tilber denne sanne Gud.   
  
"Da skjedde det: Trompetblåserne og sangerne ble som en  enhet og dannet en røst som ble 
hørt i lovprisning og takksigelse til Herren. De løftet røsten sammen med trompeter og cymbler 
og andre musikkinstrumenter, og priste  Herren og sa: For Han er god, for Hans barmhjertighet 
varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky "(II Krønikebok 5:13). 
  
Derimot har jeg lært at når som helst og hvor som helst når jeg begynner å gi pris, så vil Guds 
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nærvær komme. "slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, 
idet dere synger og spiller i deres hjerter for Herren " (Efeserbrevet 5:19). 
  
Jeg kan huske når jeg vokste opp at min mor alltid sang eller hadde god gospel musikk i 
bakgrunnen i vårt hjem. Det var alltid fred og glede der. Når jeg ser tilbake så tror jeg at det 
hadde mye med den type sang og musikk som var konstant. Jeg oppdro min familie på den 
samme måten, og jeg hører nå mine voksne barn fortelle om hvor fredfullt det var(er). Du kan 
ikke ta feil når du løfter opp navnet Jesus i ditt hjem gjennom bønn, lese ordet og gjennom 
pris.  
  
Til og med verden forstår at sang løfter ånden. Når vi er glade, så synger vi og danser. Hvor 
mye mer burde ikke vi ta de gledesstundene og begynne og prise foran våre barn så de kan 
vokse opp med kunnskapen og troen på at Gud er kilden til vår glede og styrke.  
  
Syng til Herren og la Hans nærvær fylle deres hjem! 
 

  

Søker etter det Evige 
  
Av Laurie Sims 

  

Har du lagt merke til det? Den som lurer misnøye? I dine barn, mann, 
venner? Kanskje du føler det selv? Uoppgjort? Plassert feil? Ønsker "noe". . 
.  hva som helst! En lang ferie. Ny kjole. Flere likes på Facebook. Og du må 
spørre deg selv, "Hva er det som skjer her?" 
  
Det er litt som da du star foran kjøleskapet og lurer på hva slags søt eller salt 
godbit som vil tilfredsstille! Noen ganger er ikke vår kropper sultne I det hele 
tatt, men trenger bare vann.  
  

Dette dype draget er inne i vårt innerste. Guds ånd beveger seg på våre desperate hjerter men 
vi kjenner det ikke igjen for hva det er. Hans ånd drar oss til Ham. Gud plasserer denne 
lengselen på våre hjerter, og i Forkynneren åpenbarer Han kilden på denne lengselen.  
  
I Forkynneren 3:11 sier Han, "Også evigheten har Han lagt ned I deres hjerte." Våre hjerter 
lengter etter ting med evig verdig, mens hele denne tiden har vi let etter de ting som er 
midlertidig. Og å løpe rundt slik er slitsomt!  
  
Jeg har gode nyheter. Gud kaller oss til å gå dypere i de ting som vår sjel virkelig lengter etter 
– ting som har evig verdig.  
  
La oss svare på kallet – svar og akseptere det. Gjør din bønnestund mektig og ikke bare en 
regime av ting vi ønsker og behov. La sangen fra ditt hjerte være salvet og opphøy Ham!  
  
Matteus 6:33 forteller oss "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt 
dere i tillegg "  
  
Søk Ham først. Gå inn i Hans nærvær som er evig og hvor alle verdslige ting som vi trodde vi 
ville ha blir ubetydelige sammenlignet med de vakre ting av Gud. Dette er hva vi virkelig 
lengtet etter og hvor vi finner vårt sanne ønske.  
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"Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din love r I Mitt indre" (Salme 40:9). 
  
De ting som vi en gang ønsket har blitt forandret i Hans nærvær, og vi ønsker nå Hans vilje og 
Hans vei. Vi ønsker at Hans helbredende rein vil flyte over oss og rense vekk de misfornøyde 
tanker bort i fra våre sinn. Vask vekk de gjørmete dråper av trøtthet fra jakten på vakre 
reinbuer og ta oss tilbake til Hans nærvær. Tilbake til Hans nærvær. Tilbake til det stede våre 
hjerter, våre sjeler, vårt sinn virkelig lengter etter å være.  
  
Jeg tror at svaret er i Jesus. Kom inn i Hans nærvær enda en gang. Han er der og venter.  
  
  
Notat: Laurie Sims, en lisensiert forskynner ved UPCI, er MaMaw til åtte vakre barnebarn, tideligere pastors kone, 
musikant/sanger, og medisinsk biblotekar på Kansas City University av Medicine og Biosciences. Hun vokste opp I 
Sør California men bor nå i Kansas City og tjener med glede Apostolic Lighthouse av Hamilton, Missouri, med hennes 
mann Reverend Terry Sims.  

 
 

 

  

Inn I Hans nærvær  
Av Erin Rodrigues 
  

"Å Gud, vi lever virkelig I en tid hvor jeg desperate trenger din visdom og 
veiledning til å lære mine barn i å helhjertedlig omfavne deg og ditt ord." 
Det var da ånden av forbønn tok over i min bønnestund, jeg fant meg selv 
enda en gang vunnet over til en hastende bønn om beskyttelse over 
hjertene og sinnet til mine to barn.  
 
Vi lever I en tid hvor vi kan se samfunnet proklamere at det som er riktig er 
feil og det som er feil er riktig. Det har vært dager hvor jeg spør Gud, 
"Hvordan kan jeg beskytte mine barn fra dette? Å Jesus, hvordan kan jeg 

beskytte det uskyldige?" Jeg har funnet meg selv undrende over om det er trygt å sende mine 
barn ut døren. 
 
Vi kan ikke gjemme våre barn I fra verden, men vi kan være proaktiv i å beskytte dem gjennom 
veiledning og bønn. Du og Jeg kan be. Vi kan komme inn I Hans nærvær. Som mødre, har jeg 
funnet ut at det er nøkkelen til å beskytte våre barn. Efeserbrevet 6:10-18 minner oss om at 
det er ikke en kamp om kjøtt og blod. Dette er en åndelig kamp, og ja, vi kan gå i forbønn for 
våre barn, be for visdom, beskyttelse, fred og styrke.  
 
Jeg husker som et barn de stunder hvor min mor gikk inn på rommet sitt for å be. Jeg satt på 
gulvet utenfor og hørte på i mens hun ropte ut til Gud for sine fem barn. Det var en trøst å vite 
at mamma gikk inn i Guds nærvær for oss. Jeg følte meg trygg. Jeg følte meg beskyttet. Jeg 
følte meg elsket. Bare Gud vet hvor jeg hadde vært i dag om det ikke hadde vært for min 
bedende mor.  
 
Når jeg tenker på å oppdra gudelige barn og beskytte deres uskyld, så kommer Daniel til mine 
tanker. Gudelig karakter og prinsipper var plassert i ham som et barn. Som en ung voksen så 
var han omringet av en villfaren kultur og fortsatt falt han ikke for fristelsen. Du gudelige 
verdiene han lærte som et barn lærte ham at Gud var sentrum og at Gud var i kontroll.  
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Som en mor, min styrke og min fred kommer når jeg går inn i Hans nærvær. Jeg vet at mitt i 
den åndelige stormen som er I dag så er Herren i kontroll og han er beskytteren for mine barn.  
  
Notat: Erin Rodrigues, sammen med sin mann og to barn tjener som UPCI misjonærer til Portugal. De er pastor til en 
voksende menighet i hovedstaden av regionen til Lisbon hvor de lærer og trener opp men, kvinner og familier til å 
arbeide for Gud. Søster Rodrigues tjener også som nasjonal kvinne president for UPC av Portugal. 

 
 

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Fra redaktøren 
Gud gjør mektige ting! Gud åpner opp mange dører og dette nyhetsbrevet er 

nå tilgjengelig på Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, Nederlandsk, Portugisisk, 
Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Czech, Kinesisk, Swahili, Hungari, Tagalog, 

Indonesisk, Romansk, Italiensk, Norsk og Polsk.  
Hver så snill og hjelp oss be for Serbisk, Bulgarsk og Japanske 

oversettere.  

 
 

 

Hvis du ønsker å motta noen av de oversettelsene nevnt ovenfor send ønske til 
LadiesPrayerInternational@aol.com og vi vil med glede sette deg på listen! 

 

 

Debbie Akers 

  

Fra mail 
 
>God morgen søster Akers! Rebecca gjorde en fantastisk jobb i hennes artikkel! Jeg elsker å se unge mennesker med 
en slik lidenskap for å arbeide for Gud! For en forfriskelse! Selvfølgelig så er alle artiklene fra Kvinners Internasjonale 
Bønne Nyhetsbrev alltid så underfulle. Jeg niter hver eneste en. Det faktum at dette nyhetsbrevet kan bli delt I så 
mange språk er en velsignelse som bringer oss sammen! Elsk I hvert eneste språk…blir talt her! Elsker deg min venn! 
-Laurie Sims 

 
>Kjære Søster Liane Grant, Wow, Wow, Wow! Denne artikkelen kom til rett tid. (Tro er midt i fortvilelse, LPI August 
2016) Tusen takk! Det å lese denne artikkelen hjalp meg å komme meg tilbake på mine føtter, og begynne å stole på 
Gud igjen og huske å proklamere "Hans løfte". Gud gjorde et stort arbeid I meg, som vil forandre dagene som kommer 
i en mektig mate.   
   Din trofasthet I å sende disse artiklene og fortsette med kvinne tjenesten er veldig satt pris på. Tusen takk til søster 
Warren, Søster Harding og søster Staring og til sist men ikke minst Søster Akers :)  Gud velsigne dere, Jolie 
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>All ære tilhører Gud. Takk til dere som ble med meg I å be for min sønn Anthony han har vært I menigheten fire 
ganger siden. Han har ikke forpliktet seg enda men I Jesu navn så vill hand et, Gud er trofast og rettferdig. Han vil aldri 
vike fra sitt ord. Mange velsignelser, Sarah Anderson-Murphy 

 
>Kjære Søster Akers, Tusen takk for det harde arbeide som du har legt ned i dette nyhetsbrevet. De er oppmuntrende 
og oppløftende. Ville du hatt noe I mot å sende den til meg på spansk. Vår familie er pastor til en spansk talende 
forsamling og jeg er sikker på at de ønsker å lese disse nyhetsbrevene på sitt eget språk. Tusen takk, Ma'am! Gud 
velsigne deg for ditt uselviske arbeid! Søster Adriana Camp 

 
>Jeg nøt denne månedens artikler mye. Og de alle hadde SÅ MYE sannhet og forskjellige aspekter til desperasjon. 
   Jeg er glad for å høre fra ditt barnebarn: Hun ser ut til å være en sann tjener, må Gud fortsette å velsigne henne 
mektig! Glad I deg, Sandy Negron, Tysk oversetter for LPI nuhetsbrev.  

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Hvem vi er . . . Siden 1999: Kvinners bønner Internasjonalt er laget av kvinner 
rundt hele verden, som møtes på den første mandagen i vær måned I fokus bønn 
for deres barn og barna i deres lokale miljø.  

 
Vår Misjon . . . Vi er forpliktet til den åndelige overbevisning til denne 
generasjonen og over den åndelige restaurering av den forje generasjonen.  
 

Vårt Behov . . . Forpliktede kvinner som kommer sammen den første mandagen vær måned og ber en 
fokus bønn for våre barn.  
  
Tre Prioriterte Bønner... 

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

     At de tar eierskap for sin tro i en akseptabel alder (I Johannes 2:25-28; Jakob 1:25). 

     At de går inn i innhøstingens tjeneste (Matteus 9:38)Text Link 
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Tjenester vi støtter... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Barn som lever i et miljø med anledning til å vokse åndelig, psykisk og emosjonelt.  

NEW BEGINNINGS Moderlig hjelp til fødende mødre som vurderer adopsjon og 
omplassering av barn til adopterende foreldre. 

HAVEN OF HOPE Et program for jenter I alder 13-16 med emosjonelle problemer.  

LIGHTHOUSE RANCH For GUTTER helbreder brutte og smertefulle liv til tenårings 

gutter.  

 

 

  

 
Får du Reflections Magasinet? 

   
This bi-månentli publikasjoner vil velsigne og inspirere deg. Artiklene er 

bibelsle og relevante for dagens apostilske kvinner. Få den for deg selv, en 
venn eller bestill et parr stykker for menigheten.   

  

  
Subscribe online!  

  
 

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

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

4482|LadiesMinistries.org 
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