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Jeg ønsker at mine barn skal vandre med Gud!
By Diane Green

Guds ord refererer til Noa og Enoch, menn som vandret med Gud
(1Mosebok 5:24 og 6:9). Gud ønske er ikke at noen få utvalgte skal
vandre med Han, men han ønsker at alle skal ha et forhold til Han,
spesielt våre barn.
Min familie niter å være utendørs, så det er viktig for meg at mine barn
og barnebarn tar seg tid til å dra på telt tur sammen. Det er en glede for
meg og vandre med mine barnebarn og oppleve livet fra et barns perspektiv. Når jeg
vandrer med dem så går vi, vi ler og utforsker det som er rundt oss. Det er glede og
begeistring når vi vandrer sammen. På samme måte som vi deler den eventyrlige
vandringen sammen, tror jeg at vi kan dele og utrykke de samme følelsene til våre barn,
om å vandre med Herren og ha et forhold som er godt og spennende.
Gjennom bønn kan vi bygge et sterkt fundament i livene til våre barn og våre barnebarn.
Vi dekker dem i bønn, og spør Gud om å gi dem et ømt hjerte mot de ting som er av
Ham, og et begjær i vandre rettferdighetens sti. Når våre barn modner, ber vi at de
vokser til å få en sterk kristen karakter, og lære det å sette sin lit til herren og ikke
mennesker eller andre ting.
Hva skjer når vi vandrer med noen? Se for deg at du og en nær venn nyter en tur langs

landeveien. Dere går hverandre nær. Dere prater, ler, hører og deler det dere har på
hjerte. Din oppmerksomhet er kun fokusert på denne personen og nesten ikke noe
annet. Du legger merke til det vakre rundt deg og blir distrahert, men bare nok til dele det
med den ved siden av deg. Dere deler det sammen. Dere er i harmoni, og dere begge
gleder dere over det fredfulle felleskapet.
Det å vandre med Gud betyr at du og Gud er i enighet når det kommer til ditt liv. ”Går
vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?” (Amos 3:3). Det å vandre med
Gud betyr at du har justert din vilje med Hans og søker hver dag for å ransake deg selv
”korsfestet med Kristus” (Galaterne 2:20).
Det er ikke vanskelig å gjenkjenne de mennesker som vandrer med Gud. Deres liv er en
sterk kontrast til den verden som er rundt dem, som stjernene på natt himmelen
(Filipperne 2:15). De produserer åndens frukt og ikke frukten av kjødets begjær
(Galaterne 5:19-22).
I Apostlenes Gjerninger 4:13 så har Peter og Johannes blitt arrestert på grunn av deres
forkynnelse, og de ble bragt frem for autoriteten. ”Men da de så Peters og Johannes
frimodighet, og skjønte at de var ulærte lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen,
at de hadde vært sammen med Jesus.” Når vi vandrer med Gud hver dag, så kan ikke
verden gjøre noe annet enn å legge merke til det. På tross av vår ufullkommenhet og vår
mangel på kunnskap i noen områder, så har vi vært med Jesus.

Notat: Diane Green tjener som Texas District Ladies Ministries president. Hun har tre barn, sammen med
deres ektefeller, og deres ti underfulle barnebarn. Hennes mann, Reverend Mark Green, er pastor i Broaddus,
Texas.

Vandre med Gud
Av Terry Sedra

Min mann og jeg tar ofte en kveldstur, min hånd i hans armkrok. Jeg liker
å gjøre mine steg lengre og justere min fart slik at den er lik hans, helt til
vi vandrer som en. Jeg liker den flagrende følelsen jeg får i mens vi
vandrer opp og ned sammen.
Vårt mål i vår åndelige vandring med Gud er å justere oss til Hans tempo
og retning, helt til vi flyter med Han. Jo mer vi vandrer som en med Gud,
jo klarere vil vårt vitnesbyrd til andre være. Foreldre, besteforeldre, lærere eller noen
andre som er i kontakt med barn. Vi må med mening lære våre barn å vandre forsiktig
og nær Gud.
Enok er en av bare to menn som bibelen forteller oss om, som vandret med Gud og ikke
foran Gud, eller etter Gud. (Den andre mannen var Noa.) Enok levde i en tid med lang
levetid. Hans far levde i 962 år, og Enoks sønn levde i 969 år, men vi leser at Enoks tid
på jorden var kort. Han hadde en sønn når han var 65 år gammel, og så i tre hundre år
til ”og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg” (1Mosebok
5:24).
De pratet samtidig som de vandret, og Gid fortalte Enok om fremtiden. I Judas 1:14 ser
vi at Enok profeterte at ”Herren kommer med sine ti tusner hellige.” Jeg kan se for meg
at vert steg førte han nærmere Gud helt til han kontinuerlig tenkte på han, han fikk
retning til et livsproblem og hadde felleskap med glede. Gud nøt også vandringen. Mer
informasjon om Enok kan en finne i Hebreerne 11:5. ”Fikk han det vitnesbyrdet at Gud
hadde behag i ham.” Så Gud tok ham for å være med ham, og gikk ikke igjennom

døden. For et utrolig forhold de to hadde.
La oss oppmuntre våre barn til å skape et vakkert vandrende forhold med Gud.

1. Ikke tillat valg for å delta på møte, be sammen, og lese Bibelen.
2. Fra fødsel, ta barna med til alteret sammen med deg for bønn og tilbedelse.
Hold deres hånd og rom og hopp sammen med dem når kraften faller.
3. Hjelp dem I å ta sine behov og problemer til Herren daglig.
4. Gjennom hverdagslige aktiviteter så pek ut beviser på Guds egenskaper.
Hvilken glede det vil være erfare at Gud tar oss til ham sammen.
Notat: Teresa Sedra er konen til Mokhles Sedra og mor til to sønner. Hun og hennes ektemann er
representanter som arbeider.

Mitt slør

Av Pam Dobbs

Det er noe i vår menneskelige natur som ikke liker regnet som faller, eller
andre naturlige elementer som faller ned på oss. Men, vis vi går ut i en
reinstorm, hagl eller snø uten noe til å beskytte oss vil vi bli gjennomvåt i
løpet av noen få sekunder av de elementer som faller fra himmelen. Vi
forstår at vis vi skal unngå i å bli våt av regnet, så må vi ta vår fordel i å
beskytte oss selv.
Den 10 Februar er erkjent rundt hele verden som den nasjonale paraply dagen.
Paraplyer eller parasoller er noe som er laget for å beskytte. Er det ikke rart at noe så
vanlig har fått erkjennelse fra hele verden? Og, denne enkle dekken tilbyr dekke for
millioner av mennesker. Når en vandrer i dundrende regn, så er nøkkelen til å holde seg
tør å bli værende under paraplyen. Vi finner ly fra vanskelig vær. Ved å trå vekk i fra
beskyttelsen, vil vi åpne oss selv for omgivelsene rundt oss.
Som en Hellig Ånds fylt Guds barn, forstår jeg at åndelig utøsing vil komme. Hver dag
bestemmer jeg meg for å stå under Hans ultimale beskyttende paraply. Jeg bestemmer
meg for å vandre gjennom dette liv, hånd i hånd med Gud. Under hans beskyttede
paraply, så gir jeg ære til Hans autoritet og adlyder Hans ord samtidig som jeg når ut til
de fortapte og døende.
Jeg blir påminnet av ordet i Salmene 23:6, ”Bare godhet og miskunnhet etterjage meg
alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.” La oss løfte våre
hoder fra stormene fra nåtidens verden og fokuser på Jesus i mens vi dveler i Guds hus.
Når vi vandrer nær Ham under beskyttelsen av Hans paraply, deklarer vi til elementene
rundt oss, Han er ”mitt dekke.”
Notat: Pam DOBBS har tjent I tjenesten med sin mann, Dr. Mike Dobbs, pastor av Word Alive Revival Center i
Wiggins Mississippi i over 28 år. Pam har en lidenskap for Kvinne tjenesten innen for UPC. I 2001 ble hun en
del av Mississippi Distrikt Kvinne komite, og I 2009 ble hun stemt på som President. Pam & Mike har to barn,
Ashley and Adrian. De hart re barnebarn, Aidan, Jarod Joycelyn, som de kaller "MyMy".

Fra mail

Kjære Søster Akers
Jeg mottok nyhets brevet for April i dag. Et av fokuset for Nasjonale Kvinners tjeneste i Australia
dette året er bønn for fortapte. Vi har en strategi plan.
Jeg har delt nyhetsbrevet på vår NWM Facebook side.

I

Gud gjør mektige ting! Jeg mottok en pris rapport om en sønn som ikke hadde blitt sett I
menigheten I over to år. Han var på møte påskesøndagen, og han tillot noen å be for ham!
Vi har laget en database for de forfalne. Vær person som legger til et navn tar navnet til en annen
som de kan be for. Disse listene blir oppdatert hver 3-4 måned. Alle detaljer blir holt private. Alle
våre kvinner har blitt oppmuntret av å vite at noen andre enn dem selv ber for deres forfalne!
Med vennlig hilsen,
Søster Jena Grech, Kvinners Tjeneste President av Australia.
~~~~~~~~~
Kjære Søster Akers
Jeg er en misjonær i Taiwan. Vi har bare kinesiske mennesker og jeg hvet at kvinnene (og
mennene) kunne ønsket seg den kinesiske oversettelsen i tradisjonelle karakterer. Kunne du ha
sendt disse til meg slik at jeg kan printe de u tog dele dem ut. Vær så snill og send den jeg mottok
i dag, April 2016.
Gud velsigne deg, og fortsett med det gode arbeid som dere kvinner gjør for oss misjonærer.
Rev, Leonard E. Richardson, Missionary, Taiwan

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Fra Redaktøren
Gud gjør mektige ting! Gud åpner mange dører og dette
nyhetsbrevet er nå tilgjengelig på Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk,
Nederlandsk, Portugisisk, Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Czech,
Kinesisk, Swahili, Ungarsk, Tagalog, Indonesisk, Romansk, Italiensk,
Norsk og Polsk.
Vær så snill og be for Serbisk, Bulgarsk og Japansk oversettere.

Debbie Akers

Vis du ønsker noen av de oversettelsene nevnt ovenfor send en
etterspørsel til LadiesPrayerInternational@aol.com så vil vi være
glade for å legge deg til vår email liste!
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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 forje 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.
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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.
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