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Tålamod i bön 
Av Karen Hatcher 
 

Tålamod kommer inte naturligt för mig. Det är ett lärt beteende. En av mina äldsta minnen 

som barn är min far som citerar Lukas 21:19, "Karen," Genom tålamod kommer ni vinna 

edra själar. " 

 
Bibeln är tydlig; Vi måste ha tålamod för att ta emot löftet. "Ni behöver uthållighet för att 

göra Guds vilja och få vad han har lovat" (Hebreerbrevet 10:36). Bibeln är lika tydlig i att 

motgångar hjälper mig att lära mig tålamod. "Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra 

lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp" (Rom 5: 3-4). 

 
När jag ger mina problem till Jesus, litar jag på honom. Att vara tålmodig med Gud visar att jag litar på 

honom. Tror jag på Gud att ta hand om min situation på rätt sätt och vid rätt tidpunkt? När jag helt släpper 

och överlämnar det till Gud, varför ska jag då stressa och oroa mig? Undrar kanske, men inte oroa dig! 

 
 Ibland gör våra barn fel val. Oavsett hur långt de har gått från Gud, så länge de har andetag, måste vi be för 

Gud ska fortsätta att puffa på dem, hantera dem och visa dem barmhärtighet och ge dem möjligheter att 

ångra sig. Ge inte upp. Om vår död kommer innan våra barn ångrar sig, är våra böner ett minnesmärke inför 

Gud (Apostlagärningarna 10: 4). Han agerar fortfarande på de böner som vi har bett. 
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Litar jag på Gud för mina barn? Vänta! Är de inte hans barn? Tillät inte Gud mig att uppfostra dem? Kan jag 

lita på Gud nog genom att överlåta mina egensinniga barn till Han? När mina barn var unga och de grät över 

en trasig leksak, så överlämnande de leksaken till mig och förväntade sig att jag skulle laga den.  När de 

överlämnade mig till dem, gnällde de, men försökte aldrig att ta tillbaka det eller få ett raseriutbrott medan de 

väntade. Varför kan jag inte lita på Gud så? Har inte Gud lagt universum på plats? Skapade han inte allt i 

denna världen? Tänkte han inte på allt när han skapade människokroppen? Varför tror jag att han inte kan 

hantera mitt problem? 

 
Förutsåg Gud inte och tänkte på en inlösningsplan innan man behövde en? Tog inte Gud hand om sina 

profeter när de förföljdes? Vet inte Gud när en sparv faller ner och dör? Varför tror jag att han inte bryr sig 

om mitt problem (I Peter 5: 7)? Jag kanske inte vet hur eller när han kommer att svara. Vad jag vet är att 

Gud: 1 är i kontroll 2) han vill mitt bästa; 3) kommer att svara; och 4) kommer att göra det som är rätt för 

mig. "Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla” 

(Psaltaren 55:23). 

 
 Note: Karen (Bernard) Hatcher was raised in South Korea by missionary parents. She began teaching Sunday school at 

age ten and church band at sixteen. She and her husband, Charles Hatcher, pastored until retirement in 2009. Karen 
currently owns A Better Mail Service and is very active with the city of Gonzales, Louisiana. The Hatchers attend Centro de 
Vida in Gonzales. 

  

Var tålmodig i bön  
Ay Anne Johnston 
 

  
  

”Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära”(Jak 5:8).  

 

Vi lever i en värld där alla vill ha allt på direkten Ingen tid att laga mat längre, så man 

slänger in något i mikrovågsugnen och det är klart omedelbart. Kan inte vänta på att 

kaffebryggaren ska brygga färdig, så då gör man pulver kaffe istället. I trafiken tutar 

otåliga förare på varandra om den bilen som är framför inte kör iväg på en gång när trafikljusen ändrar sig 

till grönt. Oavsett om de bara ska köra till nästa bensinstation eller till ett café.  

 
Tålamod är något som få människor har idag, och ibland kan detta påverka vårt böneliv. Vi kommer till Gud 

med en förfrågan och vi vill ha omedelbara svar. Vi vill inte ta oss tid att vänta på honom och lita på honom 

att visa oss hans väg, eller för att tillhandahålla det brådskande behovet vi har. När vi inte får ett svar direkt, 

tror vi att Gud inte bryr sig eller att han inte lyssnar på oss. 

 
Gud gav Abraham och Sara ett löfte om att de skulle få en son och från honom skulle komma en stor nation. 

Men när de blev äldre utan att se detta, blev de otåliga och försökte arbeta ut sin egen väg. Som ett resultat 

föddes Ismael, men han var inte den som Gud menade. I hans goda tidpunkt föddes Isak. Hur mycket bättre  

skulle deras liv ha varit, om de bara hade väntat tålmodigt på Herren. 

 
När Rebecka bar sina två söner gavs profetian att den äldre skulle tjäna den yngre. Jakob var inte villig att 

vänta på att Gud skulle utarbeta sin plan och planerade att ta arvsrätten från sin bror. Hans mamma blev 

också otålig och planerade så att Jacob kunde få välsignelsen från sin far. Hur mycket bättre om de hade 

väntat tålmodigt på att Herren skulle arbeta ut saker istället för att försöka skynda på Gud. 

 
Så många gånger kommer vi till Gud i bön för våra barn och ber Herren att beskydda dem och att Gud ska 

leda dem. Ofta glider de bort från de saker vi har lärt dem, och vi undrar vad Gud gör. Det verkar som 

djävulen försöker sitt hårdaste att hålla dem från att tjäna Herren. Vi kommer ihåg den dag då vi tillägnade 

 

 



dem till Herren och bad honom att rädda dem, men nu verkar de inte ha något intresse av Guds saker. 

Fortsätt be. 

 
 

Jakobs brev 5:16 säger: "Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.”  Om Gud har gett 

dig ett löfte, håll fast vid det och kom ihåg att Gud kommer att flytta himmel och jord för att uppnå det han 

har lovat. 

 
  
Note: Anne Johnston is a graduate of UPBI (now Northeast Christian College) in New Brunswick and a minister's kid who 
has been involved in various aspects of gospel work most of her life. Anne attends West Island United Pentecostal Church 
in Pointe Claire, QC, and works with The King's Translators. She is the mother of three and grandmother of six. 

  

Förälska sig i Jesus  
Av Debby Sanford 
 

  
"Att förälska sig i Jesus, Att förälska sig i Jesus, Att förälska sig i Jesus, Är det bästa jag 

någonsin gjort. " (Översatt från en sångtext av Jonathon Butler) 

 
Att bli förälskad i Jesus är svaret på många strider vi ofta möter i våra liv. När vi 

verkligen blir förälskad i honom blir han fokus för allt vi gör. 

 
 När jag blev förälskad i min man blev han den person som jag mest ville spendera tid med. Han är den 

första jag vill dela viktiga nyheter med. Hans uppfattning av saker är den jag mest värdesätter, och han är den 

jag går till när jag behöver råd eller tröst från dagens stress. 
 
 När vi förälskar oss i Jesus försöker vi kommunicera och spendera tid med honom. Bön är inte en börda, 

men det är ett privilegium och en ära att få vara i Guds närvaro, Han som vår själ älskar och längtar efter. 

"Som hjorton trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ eter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter 

den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?”(Psaltaren 42: 2-3). När vi 

verkligen älskar honom, är bön inte längre något vi försöker att få in vårt dagliga schema så att det passar in i 

vårt liv. Det blir istället dagens höjdpunkt - en attityd och ett tankesätt som vi bär med oss hela dagen. 
 
 När vi förälskar oss i Jesus, är hans åsikter viktigaste för oss. Vi försöker att behaga honom i våra 

livsstilsval. Det är inte en börda att låta våra liv reflektera Hans ord. "Mitt hjärta tänker på ditt ord: Sök mitt 

ansikte! Ja, ditt ansikte, Herre söker jag.” (Psaltaren. 27: 8). När vi älskar honom kommer vår lydnad mot 

hans ord verkligen från våra hjärtan. 
 
 När vi blir förälskad i Jesus, har vi en direkt källa till styrka och makt som ingen annan. "Han sade: Hjärtligt 

har jag dig, Herre, min starkhet, Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts 

klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina 

fiender blir jag räddad.” (Psaltaren 18: 2-4). 

 
Vi vill dela denna kärlek och denna makt med andra - särskilt våra barn. När vi ber för dem, låt oss se till att 

vi är förebilder hur det är att bli förälskad i Jesus och hur det påverkar vårt dagliga liv.  Låt dem se 

spänningen, friden, styrkan och glädjen som kommer från att verkligen älska honom. Låt dem veta det utan 

tvekan, "Att bli förälskad i Jesus är det bästa jag någonsin har gjort." 

  
Note: Debby is a pastor's wife, mom, grandma, Ladies Ministries president, teacher, and many other things. She is currently 
involved in the adventure of a lifetime as she and her husband, Reverend Dale Sanford, plant a church in Clayton, New 
Mexico. 

 

 



  

Från redaktören  
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! 

 

 

 

 

  

 
 
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! 

 

 

 

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 
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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. 
 

 

 

  

 

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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