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Konsekvent...Er vi det?
Av Jerolyn Kelley

Konsekvent! Konsekvent! Konsekvent! Hvorfor tillater vi dette til å bli
et “huff” ord? Vi er konsekvente når vi spiser, sover, bader og jobber.
Forhåpentligvis er vi også konsekvente når vi deltar I kirken, betaler
tiende, vitner og andre kristne handlinger.
Dessverre, så faller gode intensjoner ofte bort når det kommer til å
lære våre barn å be og ha daglig bønn. Gjentagende ganger finner vi
oss selv I en tilstand av anger og frustrasjon fordi vi vi ikke har den
selvdisiplinen som trengs.
Hvordan bryter vi gjennom disse barrierene som hindrer oss? Det er ingen raske eller
enkle løsninger. Sjelens fiende ønsker å styre oss unna fra å ha en konsekvent tid i
bønn med vår familie. Hver dag så kommer det tilsynelatende gode grunner I våre liv
som hindrer oss fra å ha familiebønn. Det er en daglig kamp.
Det at vi etablerte en fast rutine da våre barn var små, var helt nødvendig. Jeg har
observert at de familier som alltid stresser og er for sene, ikke har mye famiiebønn.Det
er alarmerende å se foreldre sender deres barn til skolen uten å be for dem, eller å
sende dem I seng uten tid til bønn. Hvorfor tar vi oss tid til så mange aktiviteter I løpet av
dagen men mislykkes med å finne tid til bønn med våre barn? Det å mislykkes med å
dele Ordet og ha bønn med våre barn er som å mislykkes ved å bringe dem fysisk føde.
Når våre barn gikk på skolen, visste de at de måtte være ferdig påkledd og klar klokken
08:10 hver morgen. Det var da vi alle samles I stuen, las skriften, og ba sammen før de
dro til skolen. Det ble en rutine som kunne ha blitt I siste liten handling, men vi gjorde

dette til en prioritet og en nødvendighet på morgenen, like nødvendig som å pusse
tenner, gre håret og ha deres skolemateriell klart. Bønnestunden varte ikke lenge, men
den var konsekvent! Vi brukte gode barns bønnelitteratur og ba for noen I menigheten,
noen I vår familie og en misjonær. Vi ba også over vår familie. Ved klokken 08:20 var de
klar til å dra til skolen.
Det er også veldig viktig for våre barn å være involvert I bønnetjeneste I kirken. Det kan
være utfordrende for et lite barn, men det er på den tiden de må begynne å lære at bønn
ikke er valgfritt. Som en familie var vi alltid tilstedet og involverte oss. Jeg er takknemlig
for at våre to barn fortsetter å bære på denne holdningen I deres voksne liv.
Husk alltid på, det er lettere å lære et barn enn å reparere en voksen. Matteus 19:14 og
Ordspråkene 22:6. Burde være en guide til å bringe våre barn til Herren og lære dem. La
oss lære de unge til å være konsekvente.
Note: Jerolyn Kelley elsker misjonær arbeid i nord Europa. Hun bor I Glasgov, Skotland og takker Gud for
hennes fantastiske ektemann, barn og barnebarn..
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Milepælen av konsekvent bønn
Av Leah Seagraves

En mor kom til meg I tårer. “Jeg har bedt inntil jeg ikke vet om jeg kan
be mer”, sa hun. “Min datter har gått bort fra Gud, og det ser ut som
at jo mer jeg ber, jo mer trøbbel kommer hun I, og lenger bort fra Gud
går hun. Jeg har bært på denne byrden så lenge Hun så på meg
med triste, trette øyne og spurte “ Tror du at det fremdeles er håp for
henne”?
Jeg gjorde mitt beste med å forsikre denne bedende moren om at det
er håp! Vi diskuterte Gal 6:9 “ Men la oss gjøre det gode og ikke bli
trette. For Vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett.”
Noen uker senere spurte hun “ Hvorfor hadde ikke min datter blitt bedt tilbake til Gud
enda ? Hvor lenge matte jeg vente”? Mens vi diskuterte dette, begynte hun å forstå I
hennes frustrasjon, at hun hadde glemt noen viktige steg av anger som hennes datter
hadde tatt. For bare noen måneder siden, hvis en bare nevnte Gud og kirken ville
datteren snu seg bort. Hun hadde begynt å spørre om bønn for spesielle behov I hennes
liv. Moren innrømte det, da hun hadde en dramatisk “løp til alteret “ planlagt I hennes
hode for hennes datters åndelige reperasjon, hun hadde ikke sett milepælen av anger.
Vi åpnet Bibelen og las: “ For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke
deres veier, sier Herren…slik er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker
høyere enn deres tanker." (Jes 55:8-9).
Ofte er det nye “seiers rapporter.” Hennes datter spurte etter Bibel studie bøker. Hun
ber, og Gud svarer hennes bønn Hun sendte en takk til kirken som ber for henne. I
denne stund så har hun enda ikke kommet helt tilbake til Gud. Men hver uke ser vi en ny
seier, et nytt steg og det mest viktigste, det er ingen steg tilbake. Hun fortsetter å gå
fremover, tillater Gud å jobbe I hennes liv.
Hvis du noen gang har blitt skuffet eller frustrert I bønn for å be for en kjær frafallen,

fortsett å be og se etter milepælen.. Husk, hvis de er frafallen, forlot de ikke ved bare et
steg. Det var en sti de bevegde seg nedover på, og en må kanskje dra tilbake for å
fullføre seieren. Stien er kanskje ikke den du hadde planlagt for din kjæres frelse, men
aldri tvil, fordi du ber. Gud gjør jobben, Spør Gud om å vise deg de minste seirene. De
vil være der. Han har gitt oss løfte I Jakobs brev 5:16 “ Et rettferdig menneskes bønn har
stor kraft og virkning.”
Note: Oppvokst som en pastors datter, og nå en pastors kone I SeaTac, Washington, Leah Seagraves har sett
gjennom årene alle de mirakler og restaurering Gud har gjort når vi ber, ta steget ut hele veien, og la han
jobbe.
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Fra redaktøren
Gud gjør store ting! Gud åpner mange dører og dette
nyhetsbrevet er nå tilgjengelig på Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk,
Nederlands, Portugisisk, Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Tjekkisk, Kinesisk,
Swahili, Ungarsk, Tagalog, Indonesisk, Rumensk, Italiensk og Norsk. Hjelp
oss å be for en Polsk oversetter!

Om du ønsker å motta de nevnte oversettingene kan du sende en
henvendelse til : LadiesPrayerInternational@aol.com og vi vil bli glade over
å legge deg til vår mail liste!
Debbie Akers

Linker om forkynnelse
Kvinners internasjonale bønn
UPCI kvinne forkynnelse
Det er mer til livet bible studie
Dagens kristne jente
Verdens nettverk I bønn
UPCI
Mitt håp radio
Multikulturell forkynnelse

Hvem er vi… Siden 1999: Kvinner i bønn Internationalt er laget av
kvinner verden rundt, som møtes den første mandagen hver
måned for å komme sammen i fokus bønn for deres barn og barna
i deres lokale menigheter og samfunn. Vårt mål.Vi er forpliktet til
åndelig bevaring av denne generasjonen og lengre, og den
åndelige restaureringen av tideligere generasjoner.
Vårt behov… Engasjerte kvinner som vil delta sammen på den
første mandagen I hver måned og ber fokus bønn for sine barn.

Tre prioriterte bønner...




Frelsen til våre barn (Jesaja 49:25; Salme 144:12; Jesaja 43:5-6).
At de tar eierskap av sin tro i en ansvarlig alder (1 Johannes 2:2528; Jakob 1:25).
At de går inn I tjeneste for Herrens innhøstning (Matteus 9:38).
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Tjenester som vi støtter…
TUPELO CHILDREN'S: Barn lever I et miljø med mulighet til å vokse
åndelig, fysisk og følelsesmessig.
NEW BEGINNINGS Svangerskapsomsorg for mødre som vurderer
adopsjon og barnets plassering hos adoptive foreldre.
HAVEN OF HOPE Et program for jenter i alder 13-16 med adferd og
emosjonelle vansker.
LIGHTHOUSE RANCH FOR GUTTER: Helbreder ødelagte og
smertefulle liv for tenårsingsgutter
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