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Att bli färälskad i Jesus
Av Vercinia Reed

Kärlek börjar mycket ofta med en exalterad, omtumlande ström av känslor
som leder människor att utropa, “Jag håller på att förälska mig”.
När jag och min make träffades, så bodde vi två timmar ifrån varandra. Vi
hade inte mobiltelefon på den tiden, så förlitade oss på den vanliga
telefonlinjen, telefonsvarare och brev. Den första gången han ringde mig
var jag inte hemma. När jag ringde honom tillbaka, så var han inte hemma.
Det tog flera veckor innan vi äntligen pratade på telefon, och när vi väl
pratade så pratade vi i flera timmar. Från det fjolliga till det seriösa, vi slutade aldrig att ha
något att prata om. Vi började att dela våra hopp och drömmar, och när månader passerade,
ju djupare känslor fick vi för varandra, och detta gjorde så att vår vänskap förvandlades till
kärlek. Dessutom, vi ville att folk skulle få veta!
Har vi blivit förälskade i den som betyder mest? Har våra barn gjort det? Genom Hans ord och

genom exempel, vi kan uppmuntra dem att bli förälskad i Han också.

•

Spendera tid i att kommunicera med Honom. Läs öppet bibeln. Be för, och med dina
barn.

•

Visa att du litar på Honom. Han är pålitlig. “Guds väg är fullkomlig. Herrens tal är rent.
Han är en sköld för alla som flyr till honom” ( 2 Sam 22:31).

•

Prata om Honom. Ju mer tid vi spenderar med att lära känna Honom, ju starkare
kommer vår kärlek att vara. När vår kärlek och förståelse växer, så kommer vi på ett
naturligt sätt att tala om Honom.

•

Vidta åtgärder. Ge mat till de hungriga, kläd de som saknar kläder, ta hand om de
sjuka, och tala till människor med snälla och milda ord. Få dina barn involverade; tro
och handling går hand i hand med varandra. (Jak 2:14-26) Gott om möjligheter finns i
överflöd.

•

Fira din relation med Jesus. “Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings
Gud” (Hab 3:18). Sjung högt i lovprisning och ära.

Nitton år av äktenskap, två barn och många ansvarsområden senare, jag har lärt mig att kärlek
är mer än en känsla. Det är ett val som kräver en konsekvent engagemang och avsikt. Guds
kärlek är oupphörligt engagerad och oerhört avsiktlig. Ingenting kan separera oss från det. När
prövningar kommer, Han har lovat oss att aldrig lämna oss eller överge oss. När vi faller, Han
är trofast och rättvis till att förlåta oss. När vi känner oss utanför hoppet, Hans nåd är ny varje
morgon. Hans nåd är nog. Å vilken kärlek!
Är du engagerad till att älska Honom med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din
styrka, och med hela ditt sinne? Han önskar en sådan relation. Detta är möjligt för oss, och det
är också möjligt för våra barn. Att förälska sig i Jesus är underbart; att vara kvar i den kärleken
är mycket viktigt. Det finns ingen större glädje än att veta att dina barn vandrar i sanningen (2
Joh 1:4).
Note: Vercinia Bailey Reed and her husband, Brad, serve as AIMers in the United Arab Emirates where they pastor
Abundant Life Church. They have two children, Jaden, age ten and Elias, age three. Vercinia has a BHS and MHS in
Communication Sciences & Disorders and worked as a speech-language pathologist prior to moving to the UAE in
2003.

Tried Faith or Tired Faith
Av Jerolyn Kelly

Medan jag njöt av en biblestudie för kvinnor i vår församling om ämnet tro, vi
började med att läsa kapitel 11 i Hebreebrevet som handlar om tro. Medans
vi turades om att läsa, en av kvinnorna läste fel på en av verserna och läste
“tired” (trött) tro istället för tried (prövad) tro. På en gång fick denna
felsägningen mig att börja tänka.
Hur många gånger har jag kommit till att ha trött tro? Jag beklagar inte mig
själv eller någon annan som kommer till den tidspunkten. Det är verklighet!
Abraham – de troendes far – tillsammans med sin fru Sara, hade trött tro.
Det är förstårligt om man tänker på hur länge de hade väntat på deras lovade son. Jag känner
en stor uppskattning mot Sara. Fastän jag immigrerade från ett annat land, så är jag inte säker
på att jag kunde ha gjort det Sara gjorde. När jag lämnade mitt hemland och allt som jag kände
till, så visste jag var jag skulle hamna. Sara fick bara lämna allt, utan att veta var hon var på
väg.
Ofta, medans tiden går, vi kan hitta oss själva på en plats där vår tro har blivit trött. Vi fortsätter
att göra det som vi vet är rätt och riktigt. Vi står på de löften Gud har gett oss; vi håller oss
optimistiska och vi pratar positiva ord. Vi äter rätt, sover rätt och tar hand om vår kropp. Vi ber,
vi läser och mediterar på Ordet; vi står för sanningen och för helighet. Vi evangeliserar; vi lär ut
ordet till nykristna; vi skapar visioner och uppmuntrar andra. Det är inte det att vi vill ge upp,
men vi blir trötta, på både ett kroppsligt och ett andligt sätt.
När vi ser tillbaka på Abraham och Sara, så behöver vi komma ihåg att när deras tro blev trött
och svajade, så blev de också sårbara till deras egna tankar fiendens attacker. De tog val som
påverkar världen än idag. När Sara gav Abraham hennes tjänarinna, Hagar, föddes Ismael och
han blev fader till hela arab världen. Den efterlängtade Isak som Sara födde blev fader för hela
Judiska nationen. Deras trötta tro fick stora konsekvenser för alla människor.
Mina tankar går till den kända texten: “Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne
får vi skörda, om vi inte ger upp.” Lika lätt som när den där kvinnan i vår bibelstudie grupp sa
fel, kan vi också oavsiktligt få trött tro. Kom ihåg Abraham och Sara och förstå din egen
sårbarhet emot fiendens angrepp. Håll fast i visionen och på Guds löften som Gud har gett dig.
Låt inte bristen på resultat eller bristen på bevis av din tro, avskräcka dig.
Min make säger ofta att även om han inte kommer att få se väckelsen som Gud har lovat, så
tror han fortfarande på den. Det handlar inte om dig och mig! Vi vet aldrig hur länge något
kommer att fortsätta och hur länge något kommer att vara. När vår tro är utsträckt och prövad,
var säker på att Gud är med dig. Kanske, när man ser tillbaka några år, så kanske din tro har
blivit trött. Jag utmanar dig att när du känner att din tro blir prövad, att inte låta den bli trött!
En prövad tro kan lätt bli en trött tro. Det kan hända i vår andliga vandring utan att vi kanske
ens märker det. Varje dag så måste vi se till att vara nära Gud i anden och komma ihåg Guds
löften. Även om min tro är prövad många gånger, så kommer jag att se till att min tro inte blir
trött.
Note: Jerolyn Kelley loves doing missionary work in Northern Europe. She lives in Glasgow, Scotland and thanks God
for her wonderful husband, children and grandchildren.

From the Mailbox
Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que
también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran
bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo
entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q
(Translation) God Bless you
Thank You for the post, I have been receiving in English, but thanks to God, I realized that I also have it
in Spanish, I am happy to be able to receive in Spanish!! I know you will continue to be of great blessing
for my life and for all the sisters of my congregation, where the majority more than all we understand
Spanish. Thank you and i will be attentive. -Gloria Q

From the Editor
Gud gör mäktiga ting!
Gud öppnar många dörrar och nu är detta nyhetsbrev i följande språk; Engelska,
Spaniska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi,
Tjeckiska, Slovakiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska,
Itallienska, Norska, Polska, Hindi, Georgian, Japanska, Svenska, Vietnamesiska och
på Bangla. Hjälp oss att be för serbiska bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot översättning i något av de ovanstående språken var
vänlig och skicka en e-post till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi
kommer att lägga till dig på våran e-post lista.
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada,
Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa,
Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England,
Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon
Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South
Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand,
United Arab Emirates, Afghanistan and Vanuatu.
Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our
page!! Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter
at: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter
and Facebook page!
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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)

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
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