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Bön av beskydd
Av Jordan Brown

När jag tänker på bön av beskydd, så tänker jag på Psaltaren. Det finns
många psalmer som frågor om Guds beskydd som jag har bett många gånger
över mitt hem och min familj. Några av mina favorit verser är:
“ Du giver mig glädje I hjärtat, större än andras, när de få säd och vin i
myckenhet” (Psaltaren 4:8).
“ Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinninga” (Psaltaren 7:11).
“Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, Herre”
(Psaltaren 9:11).
“Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån Herren; han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper
dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälser dem, ty de taga sin tillflykt till
honom” (Psaltaren 37:39-40).
"Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida; min
nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt
folk under mig” (Psaltaren 144:1-2).
Psaltaren nämner många attributer av Gud som kommer till Hans beskydd. Han kallas för vår
FÖRSVAR, som betyder beskyddare, sköld eller att ha en häck omkring. Han kallas för vår
STYRKA, som betyder en befäst plats, en klippa, flyttblock eller tillflykt. Han kallas för vår
FÄSTNING, som betyder ett torn eller ett starkt ställe. Han kallas för ETT HÖGT TORN, som
betyder en klippa eller en otillgänglig plats. Jag älskar det faktum att Gud är ett högt torn där vi kan
gömma oss och bli otällgängliga för fienden.
Detta är underbara verser och attributer av Gud som vi kan be för våra barn. Gud ger villigt Hans
beskydd till dem som följer Honom och lever ett rättfärdigt liv. Allt vi behöver göra är att fråga!
Note: Jordan Brown is wife to Mark Brown, mother to three energetic children, pastor's wife at the Jesus Church in
Watertown, South Dakota, and ladies president for the South Dakota district. She is a licensed minister with the United
Pentecostal Church.

Guds beskydd
Av Jane Fortaleza

"Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad” (Psaltaren
46:2).
En sak som vår familj brukar göra varje gång vi körde bil var att be för Guds
beskydd över oss när vi fortsatte med vår vardag.
En dag, efter kyrkan, körde jag alla barnen hem för att äta lunch. Min tolvåriga

dotter Jessica frågade då om hon kunde stanna vid butiken för att inhandla något till skolan. Som
vanligt, vi bad för Guds beskydd när min dotter och jag åkte ifrån hemmet. På vår väg bort från
huset, så jag att vår bön fick svar på ett mycket äkta sätt.
När jag skulle svänga höger på en upptagen gata, så skulle jag trycka på bromsen men den
svarade inte. Vår bil började att åka fortfare och det gick inte att styra. Så istället för att svänga
höger, åkte vi rätt över två körfält och krockade in I ett trä. Båda krockkuddarna utlöstes och det
blev en rökutveckling från någonstans.
Gud måste ha rensat vägen för det kom inga bilar från vare sig från vänster eller från höger. Hade
jag svängt höger in på den upptagna gatan, så kunde jag ha krockat med andra bilar. Vi skulle ha
kunnat hamnat på sjukhuset, skadat andra eller kanske till och med orsakat ett dödsfall. Snälla
åskådare sprang fram för att hjälpa till. Ambulans personalen och polisen kom och stängde ner
vägen. Jag var så tacksam inför Gud att han beskyddade mig och min dotter.
Jag hade ingen ide om vllken fara som skulle vänta på mig den dagen, men bönen hjälpte. Gud
visste i förväg och Han beskydde oss när vi behövde det. Vilken frid i att veta att Gud är alltid där
och tar hand om oss. Om Han ser fara som inte vi ser, så är jag säker på att Han kan se det som vi
ser, och Han kommer att hjälpa oss.
Psaltaren 34:8 talar om för oss att “ Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom,
och han befriar dem” Denna versen är ett löfte som ger vila och en försäkran till alla hjärtan av
Gudsfruktande människor. Gud märker av den lilla sparvens fall och Hans ord lugnar ner oss “
Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar” (Matt 10:31).
Mitt hjärta är fullt av tacksägelse för Guds beskydd och nåd som följer oss varje dag. Vilket
privilegium det är att tjäna Gud som ser över oss varje dag och hjälper oss från okända faror. Han
ser över oss varje dag och befriar oss från skada och fara. Lita på Hans löften och kom ihåg att
tacka Honom för Hans beskydd för det som vi inte alltid ser.
Note: Jane Fortaleza is a pastor's wife and mother of three children. Her family lives in Winnipeg, Manitoba, where she
served as a Ladies President in Central Canadian District. Her great passion is to serve and live for God.

Bön fungerar
Av Beth McFarland

En moders bön kan förändra alla situationer du kan befinna dig i. Hanna bad och
profeten föddes. “ Om denna gosse bad jag; nu har Herren givit mig vad jag
utbad mig av honom” (1 Sam 1:27).
Bli inte avskräckt när du har bett och bett och det ser ut som inget händer. Gud
är trofast. Hans ord är sant. Om vi fortsätter att kalla på Hans namn på dina
barns vägnar så kommer vi att skörda när tiden är inne. Börja med att tacka
Herren för allt du önskar att se hända i och med dina barn. Stå på Guds ord.
Bön är mäktigt. När du ber, tro att Gud kommer att svara på din bön.
Det var en dag som alla andra. Solen sken starkt. Vår femtonåriga dotter, Amanda, blev klar med
sina förberedelser inför skoldagen. Jag bad alltid tillsammans med min dotter och gav henne en
kram innan hon tog skolbussen till “Angelican International School” i Jesusalem. Den här dagen
som alla andra, så bad jag för Guds beskydd, att hennes tankar ska vara skarpa, och hålla henne
ifrån allt ont som kan hända. Hon gick in i hissen och åkte ner till bottenplan och strax efteråt såg vi

henne från fönstret när hon steg in i bussen.
Jag gick ut till balkongen på den här underbara vanliga dagen. Min make, Robert, var där ute och
vattnade plantorna och grönsakerna i vår lilla balkongträdgård. Vi stod där några minuter och
pratade och njöt av solen. Helt plötsligt så hörde vi en stor explosion. Jag sa, “Å nej! Det där ljudet
kommer från centrum i Jerusalem där Amanda kommer att åka igenom för att åka till skolen”. Vi
började att ropa på Gud.
Telefonen ringde och det var Amanda som talade om för oss att hon var oskadad, men det var en
självmordsbombare som hade exploderat på HaNevim Street, väldigt nära Amanda´s skola. Vi
började att tacka Herren för Hans beskydd över vår dotter. Det fanns inte ord nog över hur
tacksamma vi var att vi hade börjat be varje morgon för Herrens beskydd när vår dotter var i
skolan. Vi vet inte hur många ganger Gud har beskyddat henne på skolan, men på den dagen
hade vi konkreta bevis. Han hör bön från de rättfärdiga.
“ Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar”
(Psaltaren 91:11).
Note: Beth McFarland serves as a representative of the UPCI in Israel/Palestine. She is the wife of Robert, mother of
Chris, Matt, and Amanda and grandmother of Anglina, Alayna, and Connor.

From the Mailbox
Dear LPI, Just emailed to say that the newsletters are invaluable.
Appreciate the Word.
Ruth Maetala, National Ladies President, Solomon Islands

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

From the Editor “Från redaktören”
Gud gör mäktiga saker!
Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrevet är nu tillgängligt på Engelska,
Spanska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi,
Tjeckiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska,
Norska, Polska, Hindi, Georgiansk japanska, svenska och vietnamiska.

Vi har en tillfällig japanska översättare,; hjälp oss att be för en permanent
Japanska, serbiska och Bulgariska översättare.
Debbie Akers

Om du önskar att ta emot några av de ovannämnda översättningarna skicka en
förfrågan till; LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer att skriva upp
dig på listan.
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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

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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