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Seger genom bön 
Av Wanda Fielder 
  

Jag växte upp i kyrkan och jag trodde alltid att Guds ord var sanna, men 
lutade mig ofta på mina föräldrars böner och på deras tro. Det finns en 
fördel i denna blinda tron; men det kommer en stund i ens liv när man 
måste söka att finna en personlig tro. Oftast krävs det en kris i livet för oss 
för att börja söka Gud på ett djupare sätt och få en personligare relation 
med Herren.  
 
Min strävan till tro blev mer fokuserad efter att jag blev förälder, då jag fick 
ett ansvar över en annan person än mig själv. Kunskapen av ansvarighet 

för andra kan vara överväldigande, men jag visste vad den perfekta källan för styrka var och 
sökte Honom för vägledning. På grund av min trogna strävan efter vägledning, så förväntade jag 
mig inte kurvan framme i vägen.  
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När man uppfostrar barn till att leva för Gud från allra första början, så förväntade man sig att de 
ska leva för Gud. Men när min äldsta son började att gå ifrån Herre, så blev vi chockade och det 
gjorde oss mycket ledsna. När han började att leva i världen och experimentera med det i 
världen, grät vi inför Herren. Vi trodde inte det var sant, vi som har ett kristet hem. Det var 
verkligen tid för oss att testa vår tro.  
 
 Jag började att fokusera på Guds ord och tillämpa det på ett personligt sätt i vår situation. 1 Joh 
5:14-15 lovar “ Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så 
hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det 
som vi bett honom om.” 1 Pet 5:7 har alltid varit en källa till styrka för mig och jag har följt detta  
“ Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er”  
 
När vår tro växte, min man och jag började att be och  åberopa Jesus blod över vår son. Jag 
kommer ihåg att jag låg på golvet under stolarna i kyrkan och förklarade att Satan inte kunde ha 
vår son. Bad att Jesu blod skulle utgjutas över vår son, att jag vägrade att ge upp om Guds 
löften. Genom mycket bön och fasta, fick vi vårt svar från Gud. Vår son kom tillbaka till Gud.  
  
Denna situationen hände över 17 år sedan. Det gör mig glad att kunna säga att vår son 
fortfarande tjänar Gud. Gud har välsignad honom med en fru och barn som också lever för Gud. 
Vi är för alltid tacksamma.  
 
Du kan få seger genom bön. Ge aldrig upp.  
  
Note: Wanda Fielder, founder and editor of the web site and newsletter, Tealightful Inspirations, currently serves as 
Connections Director for the UPCI Ladies Ministries. She is married to James Fielder, and they have pastored in 
Portage, IN for the past 37 years. She is the happy mother of two sons, Brent and Bryan, and Nana to Maddi and 
Lincoln.  

 

  

Triumfera över distraktioner genom bön  
Av Liane Grant 

  
Våra önskningar att ha triumf i våra böner är ibland thwarted för att vi har 
svårigheter att hantera det som distraherar oss innan och under vår bönetid. Att 
ha triumf betyder att ha seger eller att vara framgångsrik. Vi kan ha seger när vi 
känner oss pressade på tid genom att ta tid att be varje dag. Då kan vi vara 
framgångsrika att komma över distraktioner genom att fokusera på Gud på 
denna speciella tid.  
 
Ironiskt sätt kan denna distraktionen komma från våra barn som vi älskar och 

som vi ber för. Efter födelsen av vart och ett av mina tre söner, längtade jag efter ensamtid med 
Gud. “Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp 
längtar efter dig i torrt land som försmäktar utan vatten” Psaltaren 63:2. Men det spelade ingen 
roll hur tidigt jag steg upp, barnet vaknade upp medan jag bad. Vilken välsignelse det var när 
min man erbjöd sig att vara med barnen en timme varje dag så att jag fick tid för ensamtid med 
Gud. Han ville ha en fru som bad.  
  
Susanna, mamma till de kända bröderna John och Charles Wesley, hade en unik lösning till 
ostörd bönetid. Fast hon uppfostrade tio barn och hennes make var ofta bortrest, var Susanna 

 

 



bestämd på att få två timmars ostörd tid för bön. Hon tränade sina barn till att inte störa henne 
när hon la sitt förkläde över sitt huvud, för det var då hon bad.  
 
Vi vill gärna ha triumf i bön, vi vill hitta en väg på något sätt. Numera, i tillägg till våra barn så har 
vi epost, textmeddelanden, facebook meddelanden och twitter som kan störa vår bönetid. Vi kan 
stänga av dessa elektroniska distraktioner så vi kan fokusera på bön, men ibland är det svårt att 
tysta våra egna tankar.  
 
I början på mitt äktenskap, fick jag ett råd från min pastors fru hur man kan hantera distraktioner 
under bönetid. Hon gav rådet att ha ett anteckningsblock nära så att vi kunde skriva ner det vi 
tänkte på under bönen. 2 Kor 10.5 talar om “vi gör varje tanke till en lydig fånge hos kristus” 
Genom att snabbt skriva ner det vi tanker på kan vi snabbt gå tillbaka till vår bön utan att vi 
fortsätter att tänka “Å jag behöver komma ihåg att göra detta efter bönen”.  
 
Så, att triumfera i bön börjar när vi bekämpar de saker som hindrar oss i att börja be. Vi fortsätter 
att triumfera när vi besegrar våra distraktioner under vår bönetid. Då, kan vi sannerligen vara i en 
position att triumfera genom bön. “ Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg” 2 
Kor 2:14 
  
 
Note: Liane and her husband Scott are career church planters in Montreal, Quebec under the UPCI Metro Missions 
program. Liane serves as the Quebec Ladies Ministries president and is the founder and overseer of The King's 
Translators, a group of volunteers dedicated to providing apostolic resources in French. She is currently doing her 
doctoral research with this translation group. 

 

  

Seger genom bönens kraft 
Av Tanya Harrod 

  
“ Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig” 
Psaltaren 64:2 
 
Jag var välsignad av att växa upp i ett hem som sökte efter Gud, genom bön, 
tro och förtröstan. När jag växte upp såg jag mycket hända genom kraftens 
bön.  
 
När jag var åtta år gammal, tävlade jag mot min syster och grannbarnen. Vi 
sprang genom grannskapet för att se vem som var snabbast. Jag kommer ihåg 
att jag tänkte “ Ja, jag kommer att vinna”. Det var då jag snubblade och 

ramlade ner på marken och skrapade upp mitt knä ända in till benet. Vi var missionärer och hade 
ingen olycksfallförsäkring, så det enda min mamma kunde göra var att lägga om mitt sår och be 
över mig. Efter bara en timme var jag ute och sprang igen. Mitt knä var helt läkt, hade bara ett 
litet blåmärke kvar som påminner mig än idag att Gud svarar på bön.  
 
Många gånger är vi så upptagna med livet att vi inte ser de andliga attackerna som kommer mot 
oss. För några veckor sedan, när jag hjälpte Alaina, vår åttaåriga dotter till sängs, som hon 
började agera nervös. Jag ignorerade det, bad över henne och sa godnatt. De tre nästföljande 
kvällarna blev jag och hennes pappa frustrerad då det verkade som Alaina inte ville sova ensam 
och drog sig för att lägga sig. Äntligen, på den fjärde morgonen medan vi bad kom en tanke till 

 

 

  

  



mig att det handlade om en ande av rädsla, inte bara det där normal “rädslan” som barn går 
igenom.  
 
Jag pratade med Alaina och frågade henne vad hon är rädd för när hon ska sova. Hon började 
att gråta och talade om för mig att hon är rädd när hon är ensam, att vara i mörkret, och att det 
var tyst omkring henne. Jag visste att hon var attackerad av en ande av rädsla. Vi började att be 
med henne och att binda rädslan, binda Satan och låta frid komma över henne. Vi ringde vår 
pastor som bad över hennes tankar och tillsammans undervisade vi henne i att be Guds ord och 
att använda Hans löften. Det tog tre nätter av bön inom det totallt lämnade henne, men genom 
bön så gick vi segrande.  
  
 Alaina har nu lärt sig personligen att hon kan ha seger genom kraftens bön, för Gud har givit 
henne frid och sover rakt igenom varje natt. Vad som än kommer emot oss och vår familj, så 
finns svaren i bön.  
  
“Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert” 
Mark 11:24 
 
 
Note: Tanya Harrod is married to missionary Nathan Harrod and blessed to be the mother of Alaina and Lincoln. The 
Harrods have served in the country of Spain for the past thirteen years and pastor three churches in the Catalonian 
Region. They are working to start more.  She homeschools her two children and tries to be involved in any area needed 
including music, youth, and teaching. 

 

  

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

From the Editor “Från redaktören” 
Gud gör mäktiga saker! 

Gud öppnar många 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, Georgiansk japanska och svenska.  
 

Vi har en tillfällig japanska översättare,; hjälp oss att be för en permanent 
Japanska, serbiska och Bulgariska 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 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  

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 

  

Vem är vi…sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor från hela världen som 
samlas på första måndagen varje månad för att enas i fokuserad bön för våra barn 
och för alla barnen I våra kyrkor och samhällen.  
 
Vår mission…Vi är bestämda i att försöka bevara det andliga i denna generationen 
och den nästkommande och i den andliga uppbyggelsen från förra generationen.  
 

Vårt behov…Kvinnor som vill engagera sig i detta arbete, att träffas första måndagen varje månad i 
fokuserad bön för våra barn.  
 
  
Tre olika böner .. 

•     Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:4-6) 

•     Att de får sin egen tro när tiden är mogen  (1joh 2:25-28; Jak 1:25)  

•     Att de är med i guds arbete (Matt 9:38)  
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http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127340115242&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  

  
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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