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Bibelkorgen för upptagna mammor
Av Melani Shock

Strax efter födelsen av min dotter Kendra, och sedan födelsen av hennes
broder Bradyn, förstod jag att jag precis hade fått tagit emot livets största
utmaning: utmaningen i att lära upp gudsfruktiga barn att älska Gud i en
ogudaktig värld, att få dem att förstå och tro på Guds ord och att välja en
livspartner som också delar den kärleken för Gud. Jag förstod relativt fort att jag
hade tagit vatten över huvudet.
Värdering är fångade mer än vad de är lärda. För att kunna lära ett barn
värderingar som måste du leva ut dem, du måste förstå dem, du måste vara övertygad, och du
måste förstå hur ditt barn kommunicerar för att kunna undervisa på rätt sätt. Oj, vilken utmaning!
Det enda svaret till denna till synes oöverstigliga, överväldigande dilemma är bön och Guds ord.
Enligt min åsikt, så kan vi inte separera bön och Guds ord. Bön är att tala med Gud. Guds ord är
det som Gud talar till oss om. Det är en relation. Det finns inget mäktigare sätt i att undervisa
dina barn än i att be för dem och att be med dem. Och det finns inget mäktigare sätt i att be för

dina barn än när man ber direkt från Guds ord.
Här kommer ett förslag för mammor som tycker det är svårt att studera och be för Guds ord när
det är strängt upptagna med små barn.
Ta en korg och sätt den på ett bra ställe i ditt hem där du använder mycket tid (såsom köket).
Det kan vara en korg, eller en skål eller något annat du tycker fungerar.
Ge det namnet Bibelkorgen.
Skriv ett kort för olika kategorier såsom den utmattade mamman, den karga kvinnan, det passiva
barnet, uppfostra ett barn, den oplanerade graviditeten, etc. Märk korten med andra områden i
ditt liv som du behöver styrka, tydlighet och vägledning. Skriv så många bibelverser som möjligt
på dessa kort som blir som en bön för dessa speciella tillfällena.
Så varje gång du känner dig överväldigad, gå till din Bibelkorg. Välj ett kort som passar in i din
situation. Be denna bibelverserna, inte bara en gång, utan så många gånger det tar tills du
känner Hans närvaro och frid.
Gå till din Bibelkorg varje morgon. Ta en kort från Bibelkorgen vid lunchtid, och när du kommer
hem från arbetet. Innan du gå och lägger dig, gå till Bibelkorgen och ät från det levande brödet.
Det bästa är att skriva ut hela bibelversen på korten. Skriv så många bibelverser som det får
plats på ett kort, och ha sedan så många kort som du önskar på de speciella ämnena. Detta
kommer att ge dig styrka, och detta kommer även att undervisa din barn i att luta sig mot Guds
ord i bön.
Istället för att de ska fånga upp din frustration, låt dem fånga upp din förtröstan i att be Guds ord
varje dag för varje behov du har.
Note: Melani Shock is from Alexandria, Louisiana and is most content when in the same room with her husband, Terry,
her two children, Kendra and Bradyn, and her schnauzer, Roxy. As coordinators of Leadership Development
International for the UPCI, she and her husband travel full-time teaching leadership and pastoral development both in
North America and globally.

Lär oss att be
Av Barbara Hilderbrand

När jag närmade mig västra muren, så trodde jag att jag hörde det. Ett jämmer,
som kom från själva stenarna. Den här platsen som stillhet och helighet rår, där
hängivna människor samlas är precis närheten av där Jesus sa ” Jag säger eder:
Om dessa tiga, skola stenarna ropa” (Luk 19:40).
Det jag hörde kom från de över flera hundra kippa klädda judar som gav
stenarna från västra muren i Jerusalem röster. Det var en berörande scen att beskåda.
Bokstavligt. Män och pojkar på ena sidan av muren, kvinnor och flickor på den andra sidan, alla
med sina ansikten mot muren. Alla rörde sig genom att guppa, svaja, gå, nicka, medan de öste
ut sina böner till den Allsmäktige. Precis som judarna har gjort i århundraden. Vår tur grupp hade
endast några minuter att dröja sig kvar på platsen, så jag ville att min bön skulle bli den bästa,
min högsta, min mest vältalade. ”Herre Jesus, lär MIG att be HÄR.”

”När han en gång uppehöll sig på ett ställe för att bedja och hade slutat sin bön, sade en av hans
lärjungar till honom: Herre, lär oss att bedja, såsom ock Johannes lärde sina lärjungar.” (Luk
11:1)
Jag förstod något när jag stod där och tittade omkring på de andra som stod där och bad den
kvällen. De flesta var judar. Om det är något som en jude lär sig vid en ung ålder, det är att be.
Judendomen har alltid varit en religion som utförs i hemmet. Bön är en fundamental del i att lära
ut judendomen till barn,speciellt till pojkarna. För otaliga generationer, de yngsta judiska barnen
har lärt sig att lösa ut ”Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echod” innan de lär sig något
annat.
Så hur kan det vara så att de tolv lärjungarna frågade Jesus, hur de skulle be? De som var alla
uppvuxna i judiska hem och fått samma undervisning om bön. De lärde sig att be innan de lärde
sig att fiska eller hur man räknar skattepengar.
”Lär oss att bedja, såsom ock Johannes lärde sina lärjungar.”
Som varje god rabbin, Johannes skulle ha lärt dem att be orden enligt skriften. Deras sed var
inte bara att be enligt Tora och Tehellim (Psaltaren), utan de kunde också många av skrifterna
utantill. ”Den som är vis borde be enligt Kung David” skriver en av de visa.
Som respons till deras förfrågan, ledde Jesus de tolv lärjungarna direkt till ett nytt sätt att be.
Istället för att repetera och läsa en skrift, undervisade Han dem att be med ord som kom direkt
från hjärtat. Jesus gav dem inte en till bön som skulle bedjas ordagrant; utan Han uppmuntrade
dem att be igenom sina personliga och nuvarande omständigheter. ” Fader-ge oss vårt dagliga
bröd-förlåt oss- gör oss fria.” Det är inte en formel i hur vi ska, eller var vi ska, eller när vi ska be.
Jesus undervisade dem i att be. Att spontant lägga till lovprisning, tacksägelse, förbön, och bön i
sitt dagliga liv. Varje dag, Jesus, lär oss i att be.
Note: Barbara Hilderbrand lives and works in Wausau, Wisconsin. She is Wisconsin District Ladies Ministries president,
and she serves Lighthouse Pentecostal Church where her husband, Derrald, is pastor.

Undervisa genom exempel
Av Fanny Cooney

Vår son Jaylon är tvåspråkig, kan prata bade engelska och franska. Sedan
han föddes har jag pratat med franska med honom så att han kan
kommunicera med sin familj i Frankrike.
Jag har också alltid bett på Franska med honom eftersom det är lättare för
mig. Detta har resulterat i att han ber på Franska, inte bara hemma men i
kyrkan också. Fram till några månader sedan, godnatt bönen har varit en
repetition av de samma ordern, nästan sagda utan att ha någon eftertanke.
Förra julen, så kunde vi spendera tid med familjen. När vi skulle be, så fick Jaylon och
hans kusiner turas om vem som skulle be. Några veckor efter att vi kom hem till
Nordirland, började Jaylon att be från sitt hjärta istället för att be en bön som var
repeterade ord. Han bad för sina vänner, för människor omkring honom, för sina
skolkamrater, kyrkmedlemmar etc. Jag förstod att den kvällen och varje kväll efter denna,
att hans kusiners bön hade påverkat honom. Hans kusiner är äldre än honom; och även
om han inte bad dem att undervisa honom i att be, så följde han deras exempel.
Lärjungarna var alla tillsammans när Jesus bad. När de hörde Honom be, de frågade,
”Herre lär oss att bedja” (Luk 11:1.)
Det är lika viktigt att använda tid i bön tillsammans med andra människor som det är att
be själv. Jag har personligen lärt mig i ur min bön har expanderat när jag har varit på
bönemöten. Vi lär oss från varandra, genom att vi lyssnar hur förfrågan och förbön är
utförda för speciella behov.
Nej, våra böner behöver inte vara underbar och utarbetad, men medan vi växer i vår
relation med Herren, så kommer inte vår bön att vara likadan som den dagen vi började
att be.
Vi behöver be för våra barn, men vi behöver också be med våra barn. Låt dem repetera
från dig redan i en tidig ålder. Ta med dem till bönemöten. Dina böner och andras böner
kommer att vara den bästa undervisningen.
” Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själv och av all din
kraft. Dessa ord som jag idag giver dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa
dem hos dina barn och tala om för dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen,
när du lägger dig och när du står upp”. (5 Mos 6:5-7)
Note: Fanny Cooney was born and raised in France. Together with her husband, Joe, and their son, Jaylon, they
serve as missionaries to Ireland.
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Vem vi är… Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. (Damernas bön internationellt) består
av kvinnor runt hela Jorden, som träffas första måndagen varje månad för att bli
eniga I fokuserad bön för våra barn och barn runt omkring våra lokala kyrkor och
samhällen.
Vårt uppdrag…Vi är fast beslutna att bevara andligheten i denna generation och år
framåt och återbyggelse av andlighet i tidigare generation.
Våra behov…Engagerade kvinnor som vill komma tillsammans första måndagen i månaden och be
fokuserat för alla barnen.
Tre prioriteringar i bön…

•
•
•

Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:5-6).
Att de tar del av tron på Jesus i en ansvarig ålder (I Joh 2:25-28; Jakob 1:25).
Att de tar del av Guds arbete (Matt 9:38).Text Link

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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