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Et Hjerte av Bønn
Av Tere De la Rosa

Det var en vakker ettermiddag. Vinden var helt riktig mens jeg stod i hagen og
begynte og kommunisere med min vidunder fulle frelser. Jeg følte et trang for å
be spesielt for beskyttelse for mitt hjerte, så jeg gjorde dette. Jeg husker at jeg
spurte Gud om å holde hat og andre følelser som ikke var etter Hans ord eller
vilje fra å ta bolig i mitt hjerte. Salomos Ordspråk 4:23 Proverbs 4:23 formaner,
"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.."
Lite viste jeg, den verste stormen i mitt liv var på vei i mor meg, med et løfte om all slags
ødeleggende vinder for meg og min familie. Stormen jeg snakker om var ikke fysisk. Det var en
åndelig kamp, og det var en mørk tid for oss.
Vis du er en mor så er jeg sikker på at du vil være enig med meg når jeg sier at vi vil heller at noe
skader oss og ikke våre barn. Min prøvelse involverte smerte og sorg for frukten i livmoren min, og
for meg så var det veldig vanskelig å håndtere. Etter hvordan denne verden dømmer så hadde jeg
all rett til å hate og forakte de som sårer mine barn, men fordi mitt hjerte var beskyttet av Gud så
var jeg ute av stand til å hate dem. Mitt hjerte var uten lenker, fri til å be og prise. Jeg hadde

muligheten til å se klart mitt i den mørke natten og gråte ut til Han som kunne hjelpe familien min
og meg til å overleve stormen. Han kom til vår unnsetning. Han svarte våre bønner. Vi kom
igjennom seirende!
"Hestene blir gjort ferdig til stridens dag, men seieren hører Herren til" (Salomos Ordspråk 21:31).
Jeg vet ikke hva du møter eller er i ferd med å møte, men jeg oppmuntrer deg til å beskytte ditt
hjerte. Fyll det med livets ord, med bønn og pris til Herren, og gi det næring ved å dra på møte. Når
det gir mening for deg å snakke bittert fordi du har blitt såret, så vil du heller tale nåde, tilgivelse og
kjærlighet fordi det er det hjerte ditt er fylt med!
"Et godt menneske bærer fram det som godt er , av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske
bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjerte flyter over av, det taler hans munn. " (Lukas
6:45).
Notat: Luis og Tere De la Rosa er Pastor for det Spanske tjenesten av Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, og
tjener som assisterende pastor for Reverend Dale Eason. Søster De la Rosa er Damenes koordinator for det Spanske
Evangeliske Tjeneste og nasjonale og internasjonal taler for Spanske kvinne konferanser

What is the Heart of Prayer?
Av Kay Burgess

Hva er "Hjerte av bønn"? Refererer det til den sentrale ideen av verbet bønn,
eller til et type hjerte som en burde lengte etter? Jeg tror at det er begge deler –
noe som vi burde søke etter og lengte etter mer enn noen ting annet.
King David var kjent som mannen etter Guds eget hjerte. Han jaget etter Gud
aktivt, søkte etter å kommunisere med Han jevnlig i hans tanker, ord og hjerte.
Han lengtet også etter at hans barn og hans hus skulle ha det samme forholdet.
Selv om han ikke fikk lov til å bygge tempelet, så jobbet han hardt når han
regjerte for å forberede eventuelle konstruksjoner. Gud æret hans hjertets lengsel ved å tillate
hans sønn Solomon til å være selve byggeren. David viste at han selv ville aldri personlig bygge
det eller se det, men gjorde alt som var mulig for å forberede Solomon for oppgaven.
I stede for å angre eller jamre over situasjonen så kan vi føle Davids hjerte gråte i II Samuel
7:27 når han ba "For du, herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil
bygge meg et hus. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be denne bønn til deg." Gud belønnet
Davids hjerte ved å etablere hans barn over tronen til Israel. Mye bedre enn å bygge et fysisk hus,
Gud satte opp et åndelig hus hvor hans barn ville være frelst. Senere så ba hans sønn Salomo
hans egen voksne bønn og spurte om den kunnskap som var nødvendig for å fullføre
kommisjonen. Vi ser Guds fornøyde respons til Salomons holdning i I Kongebok 4:29:"Gud ga
Salomo visdom og overmåte stor innsikt, en forstand så mangfoldig som sanden på havets bredd."
Er ikke dette vår hjertets gråt som Damer av Bønn – at våre barn vil ta eierskap av sin tro og være
etablert for alltid i denne vakre sannhet? Som mødre gir det ikke oss "et større hjerte" ved å se
våre barn respondere når Gud beveger seg i deres liv – først som barn og så som voksne? Når alt
vi har jobbet så hardt for å innpode i dem kommer til syne og slår røtter og blir fruktbare i deres liv,
og vi ser dem ta gode avgjørelser og vise valg, føler vi oss ikke som apostelen Johannes i sin
tredje epistel? "Jeg har ingen større glede enn å høre mine barn vandre i sannheten."

Jeg var nylig vitne til dette konseptet i livet til Søster Margarita, en ydmyk Filippinsk dame som bor
her i Spania. En trofast bønnens dame som kom til Gud via en lang knust vei i livet. Søster
Margareta vitnet nylig om Guds mirakuløse bestemmelse. Det begynte som en enkel bønn om at
Gud ville tilveiebringe slik at hun kunne fortsette å betale sitt trosløfte. Så talte Gud til henne om å
betale en mye høyere summ, en stor prosentdel av hennes lønn. Så, etter å ha bedt mer, så
forpliktet hun seg til den større summen. Etter bare noen timer så hadde hennes arbeidsgivere
betalt hennes datters skole regning, gav henne en bonus stor nok til å betale den årlige
forpliktelsen og betalte en tre måneders ferie i Filippinene til henne selv og hennes yngre datteren
Meagen.
Dette er et fantastisk vitnesbyrd for trosløfte, men det stoppet ikke der. Meagen selvfølgelig var
klar over mange av disse begivenhetene, men hadde ikke respondert til Guds ånd når den
bevegde seg på møte. Bare kort tid etter de hadde kommet tilbake fra ferien, Meagen ropte ut i
respons ved et altermøte i et hjemme telefon møte ved å si, "hva med meg?" De voksne samlet
seg rundt og ikke lenge etter så begynte Meagen og tale i et himmels språk. Sist søndag så døpte
vi henne i Jesu navn!
Hva med Meagen sannelig?! Og alle de andre Meagens i denne verden? Er ikke dette Guds barns
gråt over alt – hva med meg? Det er hjertets bønn – at våre barn vil lære å søke etter Guds hjerte.
David sa det så godt i Salmene 27:4 "En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg
etter." Mennesker er "mennesker" overalt og vi alle trenger en frelser!
Notat: Ken og Kay Burgess har vært misjonærer i UPCI siden Juli 1989. De har tjent i tre forskjellige land, og er nå i Madrid,
Spania. De er pastor for Tabernáculo de Vida, (Livets Tabernakel Madrid), administrerer og lærer i den Nasjonale
Bibelskolen, og tjener som veiledere i Madrid distriktet.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Fra Redaktøren
Gud gjør mektige ting!
Gud åpner opp mange dører og dette nyhetsbrevet er nå tilgjengelig på Engelsk,
Spansk, Fransk, Tysk, Nederlansk, Portugesisk, Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Czech,
Kinesisk, Swahili, Ungarsk, Tagalog, Indonesisk, Romansk, Italiensk, Norsk, Polsk,
Hindi og Gregoriansk.

Vi har en midlertidig Japansk oversetter, vær så snill og hjelp oss om å be for
en permanent Japansk, Serbisk og Bulgarsk oversetter.
Debbie Akers

Vis du ønsker å motta noen av disse oversettelsene vær så snill og send et
ønske til LadiesPrayerInternational@aol.com and og vi vil med glede sette deg
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Hvem vi er . . . Siden 1999: Kvinners bønner Internasjonalt er laget av kvinner rundt
hele verden, som møtes på den første mandagen i vær måned I fokus bønn for deres
barn og barna i deres lokale miljø.
Vår Misjon . . . Vi er forpliktet til den åndelige overbevisning til denne generasjonen og
over den åndelige restaurering av den siste generasjonen.
Vårt Behov . . . Forpliktede kvinner som kommer sammen den første mandagen vær måned og ber en fokus
bønn for våre barn.
Tre Prioriterte Bønner...





Frelsen til våre barn (Jesaja 49:25; Salmene 144:12; Jesaja 43:5-6).
At de tar eierskap for sin tro i en akseptabel alder (I Johannes 2:25-28; Jakob 1:25).
At de går inn i innhøstingens tjeneste (Matteus 9:38)

Tjenester vi støtter...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Barn som lever i et miljø med anledning til å vokse åndelig, psykisk og emosjonelt.
NEW BEGINNINGS Moderlig hjelp til fødende mødre som vurderer adopsjon og
omplassering av barn til adopterende foreldre.
HAVEN OF HOPE Et program for jenter I alder 13-16 med emosjonelle problemer.
LIGHTHOUSE RANCH For GUTTER helbreder brutte og smertefulle liv til tenårings gutter

Får du Refleksjons Magasinet?
Denne månedlige publikasjonen vil velsigne deg og inspirere deg. Artiklene er
bibelsk og relevante for dagens apostoliske damer. Signer deg på og en venn eller
bestill en bunke til din menighet.
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