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A Heart of Prayer “Ett hjärta av bön”  
Av Tere De la Rosa 

  
Det var en vacker eftermiddag. Vinden var precis rätt när jag stod där i 
trädgården och pratade med min underbara frälsare. Jag fick en känsla över att 
be en speciell bön av beskydd över mitt hjärta. Jag kommer ihåg att jag frågade 
Gud att hålla hat och andra känslor som inte var från Gud borta från mitt hjärta. 
Ordsp 4:23 ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån 
utgår livet”. 
 

Inte visste jag att den största stormen i mitt liv var på intågande. Stormen som jag nämner var inte 
en fysisk storm, utan det var en andlig kamp och det var en mörk period för min familj.   
 
Om du är Mamma så är jag säker på att du håller med mig om att vi hellre vill att någon sårar oss 
istället för att någon ska såra våra barn. Min storm och svårigheter handlade om att mitt barn fick 
gå igenom en svår tid och detta var mycket svårt för mig. Enligt hur världen dömer, så hade jag all 
rätt att hata och förakta dem som gjorde illa mitt barn, men eftersom mitt hjärta var beskyddat av 
Gud, så kunde jag inte hata dem.  
Mitt hjärta var öppet till att be och prisa Gud. 
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Jag kunde se klart när jag var i mitten av det mörka och jobbiga och jag ropade ut till den Enda 
som kunde hjälpa mig igenom denna svåra stormen. Han kom till vår räddning och Han svarade 
på våra böner. Vi kom igenom det segrande.    
“ Hästar rustas ut för stridens dag, men från Herren är det som segern kommer” Ordsp 21:31 
  
Jag vet inte vad du går igenom just nu eller kommer att gå igenom, men jag uppmuntrar dig att 
beskydda ditt hjärta. Fyll det med livets ord, med bön och lovprisning till Herren och föd det genom 
att gå till din församling. När det skulle ha varit självklart att vara bitter när man blir sårad, så 
kommer du istället att prata om nåd, förlåtelse och kärlek, eftersom ditt hjärta är fullt av det.  
  
“ En god människa bär ur sitt hjärta goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt 
onda förråd fram vad ont är; ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun.” Luk 6:45 
  
 Note: Luis and Tere De la Rosa pastor the Spanish ministry of Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, and serve as 

assistant pastor to Reverend Dale Eason. Sister De la Rosa is the Ladies Coordinator for the Spanish Evangelism 
Ministries and national and international speaker for Spanish ladies conferences. 
 

  

What is the Heart of Prayer? “Vad är ditt hjärtas bön?” 
Av Kay Burgess 

  
Vad är ditt hjärtas bön? Hänvisar det till en central idé av en substantiv bön eller 
är det en typ av hjärta som man borde vilja ha? Jag tror att det är båda – 
någonting som vi borde söka efter och önska mer än något annat   
 
Kung David var känd som en man efter Guds hjärta. Han sökte Gud aktivt, sökte 
att prata med Honom regelbundet genom tankar, ord och hjärta. Han önskade 
också att hans barn och hans hus skulle ha en likadan relation med Gud. Även 
om han inte fick bygga templet, så jobbade han hårt under sin tid som regent 

med att förebereda byggandet av templet. Gud ärade hans hjärtas önskningar och tillåt hans son 
Salomo att bygga templet. David visste att han personligen inte skulle få bygga eller att få se det, 
men jag gjorde allt han kunde för att förebereda Salomo.  
 
Istället för att ångra eller beklaga sig över situationen, så kan vi se David´s hjärta i 2 Sam 7:27 då 
han bad detta ” Ty du Herre Sebaot Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt; ’Jag vill 
bygga dig ett hus’. Därför har din tjänare fått frimodighet att bedja till dig denna bön” 
Gud belönade David´s hjärta genom att låta hans barn sitta på tronen i Israel. Mycket bättre än att 
bygga ett fysiskt hus, Gud skapade ett andligt hus där hans barn kunde bli frälsta. Senare bad 
hans son Salomo en bön och frågade Gud om vishet för att kunna utföra uppdraget. I 1 Kon 4:29 
ser vi Guds svar till Salomon.  
” Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt, att den kunde 
liknas vid sanden på havets strand.” 
  
Är inte detta vi önskar, att våra barn ska få sin egen tro och få bli etablerade förevigt i denna 
underbara sanning? Som mödrar berör det inte oss att se hur våra barn svarar när Gud berör 
deras liv, först som barn och sedan som vuxna?   
När allt vi har arbetat så hårt med att ingjuta i dem helt plötsligt tar rot och blir förverkligande i 
deras liv, och vi ser dem ta goda och visa beslut, känner vi oss inte som aposteln Johannes sa i 
bibeln ”Jag har ingen större glädje än att se mina barn vandra i sanning”.     
  
Jag bevittnade nyligen detta konceptet genom syster Margarita, en ödmjuk filippinsk som bor här i 
Spanien. En trofast och bedjande syster som kom till tro via en lång och bråkig väg i livet. Syster 

 

 



Margarita vittnade nyligen om Guds mirakulösa tillhandahållande.  Det började som en enkel bön 
att Gud skulle välsigna henne med pengar så att hon kunde betala det hon hade trofast lovat att ge 
varje månad till församlingen. Då talade Gud om för henne att hon skulle ge en större summa 
pengar varje månad, en stor procent av hennes månadsinkomst. Så efter mer bön, lovade hon 
Gud att ge en större summa pengar varje månad. Inom några timmar, hade hennes arbetsgivare 
betalat hennes dotters skolräkning, gett henne en stor bonus som täckte det hon hade lovat att 
betala till församlingen varje månad för ett helt år samt att hon fick en betald 3 månaders semester 
till Filippinerna för henne och hennes dotter Meagan.  
 
Detta är ett fantastisk vittnesbörd angående tro och löfte, men det tar inte slut där. Meagan, visste 
om allt detta som hade skett men hade inte tagit några steg mot att döpa sig. Strax efter att de 
kom tillbaka efter sin semester var hon med på ett husmöte och hon sa ”Vad med mig då?”. Alla 
vuxna samlades runt omkring henne och bad för henne och hon tog emot helige ande. Förra 
söndagen döpte hon sig i Jesu namn.   
 
Vad med Meagan, minsann? Och alla andra Meagans där ute i världen? Är inte detta gråtet från 
alla Guds barn någonstans – vad med mig då? Detta är hjärtats bön – att våra barn ska lära sig att 
söka efter Guds hjärta. David sa detta väldigt väl i Psaltaren 27:4 ”Ett har jag begärt av Herren, 
därefter traktar jag; att jag må få bo i Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel”.   
Människor är ”människor” överallt, och vi alla behöver en frälsare!  
 
 
Note: Ken and Kay Burgess have been missionaries with the UPCI since July, 1989. They have served in three different 
countries, and are currently in Madrid, Spain. They pastor Tabernáculo de Vida, (Life Tabernacle Madrid), administer and 
teach in the National Bible School, and serve as Supervisors of the Madrid District. 

 
  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

From the Editor 
Gud gör mäktiga saker! 

Gud öppnar manga dörrar och detta nyhetsbrevet är nu tillgängligt på Engelska, 
Spanska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, 

Tjeckiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, 
Norska, Polska, Hindi och på Georgiansk.  

Hjälp oss att be för Serbiska, Bulgariska och Japanska översättare.  

 
Om du önskar att ta emot några av de ovannämnda översättningarna skicka en 
förfrågan till ladiesprayerinternational@aol.com och vi kommer att skriva upp 
dig på listan.  

 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

Debbie Akers 
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Vem vi är… Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. (Damernas bön internationellt) består av 
kvinnor runt hela Jorden, som träffas första måndagen varje månad för att bli eniga I 
fokuserad bön för våra barn och barn runt omkring våra lokala kyrkor och samhällen.  

 
Vårt uppdrag…Vi är fast beslutna att bevara andligheten  i denna generation och år 
framåt och återbyggelse av andlighet i tidigare generation.  
 

Våra behov…Engagerade kvinnor som vill komma tillsammans första måndagen i månaden och be fokuserat 
för alla barnen.  
  
Tre prioriteringar i bön… 

    Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:5-6). 

     Att de tar del av tron på Jesus i en ansvarig ålder (I Joh 2:25-28; Jakob 1:25). 

     Att de tar del av Guds arbete (Matt 9:38).Text Link 
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Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and 
emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child 
placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys. 

 

 

 

  

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a 

bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  
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