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Mina böner, Min trädgård, Mitt liv
Av Vicki Simoneaux

Vi har en tendens till att prata mycket om bön och snabb till att säga till andra
människor “Jag kommer att hjälpa dig att be för det”. Vi menar det verkligen.
Det gör vi verkligen.
Jag har varit välsignad att ha en morfar/farfar som var en riktig
trädgårdsmästare från södern. Han planerade ärtor, okra, potatis, gurka,
majs och vad som helst som kunde växa i Perry County, Alabama´s jord. När
jag var en ung flicka, så tyckte jag det var roligt att spendera en vecka med
honom i den gamla bondgården. På något sätt, så tror jag att mitt jobb var mer lek och mindre
arbete. Men min Morfar/Farfar lät mig arbeta tills jag blev uttråkad eller trött och skickade sedan
iväg mig så jag kunde leka istället. När jag blev tonåring, blev trädgårdsarbetet mer arbete och
mindre lek. Det var inte lika roligt och glamoröst att spendera en vecka tillsammans med
Morfar/Farfar i den gamla bondgården.
I livet, så är bön på det samma sättet, den kommer med en gnutta charm när vi pratar om det, när
vi läser böcker om det, och även när vi går till speciella föreläsningar för det. Hur som helst, när det
kommer till det riktiga livet och bönen, så blir det blir glamoröst.
Det verkar som om vi använder bön som en nödknapp. Livets trädgård vissnar och skadedjur tar

över. Vad gör vi? Vi får panic och ber. Vi borde inte vänta tills torkan har fått alla planter till att
vissna innan vi börjar att vattna trädgården för att kunna rädda alla dessa vissnande planterna. Ja,
vattnet kommer att hjälpa, men om trädgårdsmästaren hade vattnat dagligen hade resultatet varit
mycket bättre.
När jag levde i Zimbabwe, i södra Afrika, fann vi skillnaden i uppehälle trädgårdsmästare och
kommersiella jordbruks trädgårdsmästare. Uppehälle trädgårdsmästare producerade endast så det
skulle räcka för ett hushåll för några månader. En kommersiell jordbruks trädgårdsmästare
producerade inte bara så att det räckte för en familj, deras grannar eller till nationen utan
producerade så det räckte att exportera det till andra länder.
Vi borde leva och be på ett sådant sätt att våra liv och böner kommer att nå långt bort.
Kanske vi ska kalla oss för trädgårdsmästare för Guds rike eller bönekrigare i Guds rike. Det
kommer inte att vara speciellt glamoröst. Ibland kommer det till och med bli smutsigt och stökigt,
men vilken belöning det är för trädgårdsmästaren att sitta vid bordet och smaka på skörden av det
arbetet som de har lagt ner. Låt mina böner och mitt liv bli odlade på ett sådant sätt att jag kan
njuta av belöningarna!
Note: After spending over twenty years in Africa as UPCI missionaries, Vicki Simoneaux now enjoys living in Houston,
Texas, where her husband pastors Victory Worship Center. She loves to spend time with her family, especially her
granddaughter, Emily.

Jag kommer till trädgården ensam
Av Jessica Marquez

" Jag kommer till trädgården ensam, medan daggen fortfarande är på rosen.
Och rösten jag hör faller på mitt öra, avslöjar Guds Son. Och Han går med
mig, och Han pratar med mig…” (In the Garden av C.Austin Miles).
Orden från min favorit psalm i barndomen kommer till mig och jag blir berörd
i själen. ”Och Han går med mig, och Han pratar med mig.”
Som barn, så skulle jag aldrig kunnat räkna ut hur många gånger jag har
ropat ut till Honom att Han ska vandra med mig och tala med mig under tider
av nöd, tvång, lidande, smärta, hjärtat och misslyckande. Men som vuxen
skulle jag alltid veta att den Gud jag träffade som barn aldrig skulle svika
mig, inte heller skulle han lämna mig eller lämna mig.
Följande vers, med titeln "Bönen i trädgården", kommer till mig samtidigt som melodien ekar i mina
tankar:
”Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till lärljungarna, ”Sitt
här medan jag går dit bort och ber” Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Och han
sade till dem…. ”Stanna kvar här och vaka med mig” (Matt 26:36-38 Omformulerad).
Getsemane är ett krossläge, brytning av sin vilja och kött. Dr Cindy Miller sa en gång, ”Hur kommer
vi någonsin att klara oss till korset, om vi aldrig klarar oss ut ur Getsemane? Kommer vi för evigt
vandra omkring i trädgården, aldrig tillåta oss själva att bli nedbrutna inför Herren”.

Orden rungade i mitt sinne och i mitt hjärta, och ända fram till denna dag. Han bjuder mig att ta
upp mitt kors och följa honom, men hur kan jag gå med honom och han med mig, hur kan jag prata
med honom och han med mig, tills jag kan säga: "inte min vilja, men Din vilja ske med mig. "
Att bli nedbruten kommer om och om igen, så många gånger som behövs för att säkerställa att vår
promenad leder till det öde som är framför oss. Det är under denna process som man inser att
tiden aldrig saktar ner. Älskade barn blir älskade unga vuxna. Som en mor till två tonåringar på
randen av att lämna hem för college ser jag de barn som jag har bett över flitigt sedan jag visste att
jag bar dem inuti mig. Jag ber Gud att söka mitt hjärta, såväl som deras.
Jag ber att de kommer att hitta sin tid i trädgården ensam, när de söker Guds ansikte och Hans
vilja. När den gamla psalmen genljuds i mina öron så står jag stilla – väntar och vakar och ber - att
de också kommer att höra hans röst. "Jag skulle stanna i trädgården med honom, även om natten
omkring mig faller, men han bjuder mig att gå, genom röstens väg ringer hans röst till mig."
Note: Jessica M. Marquez is an ordained minister of the United Pentecostal Church International and a North American
Missionary to the city of Miami. She is also the Founder and Director of Women Ministering to Women, International. Her
greatest joy is being wife to husband, Antonio, and Mom to the two greatest kids in the world, Antonio Jr. and Lexy.

Min första kärlek
Av Jackie Little

Hur skulle vi beskriva hur det är att "bli kär?" Vissa skulle säga att de ständigt
tänker på personen - dag som natt. Andra skulle beskriva en längtan att vara
tillsammans. Samma känslor och beteenden demonstreras när vi blir kär i Jesus.
Det finns många saker vi kan älska i denna världen. Jag älskar solsken, glass
och varma sommardagar. Jag älskar att sitta vid en flammande eld och höra
mina barns skratt, köra längs den vackra Maine-kusten och gå på en date med
min man. Jag älskar att dela evangeliets sanning med en hungrig själ, bli
uppfriskad av Guds Ord, och värma sig i Herrens närvaro.
Vi kan säga att vi älskar Gud först, men gör vi det verkligen? Vår första kärlek demonstreras av hur
vi spenderar vår tid och pengar. Vår kärlek till Gud visas när vi ständigt tänker på honom och
längtar efter att vara i hans närvaro. "Gud, du är min Gud, tidigt vill jag söka dig. Min själ törstar
dig, mitt kött längtar efter dig" (Ps. 63: 2).
”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta” (Jer 29:13).
Hur ska våra barn veta att vi älskar Gud? De kommer att veta genom att observera våra
handlingar. När vi är vänliga mot dem som har sårat oss, när vi fortsätter att tjäna när människor är
otacksamma, när vi ger av vår ekonomi för att stödja Hans arbete och när vi gör Honom till vår
prioritet.
”Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själv, av hela ditt förstånd och av
hela din kraft” (Mark 12:30).
“Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärljungar” (Joh 13:35).
“Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har
förlåtit er” (Ef 4:32).

Våra dagliga val visar våra prioriteringar och avslöjar huruvida Han är vår första kärlek eller ej.
Dessa dagliga val har en inverkan på den väg som våra barn kommer att välja i framtiden. Var
avsiktlig om dina prioriteringar välj klokt och gör Gud din första kärlek.
Note: Jackie Little is Maine District Ladies Ministries president. She is blessed to serve the community of Lewiston, Maine,
beside her husband, Pastor Todd Little. She has fantastic children - Nathan, age 15, and Kristen, age 13.

From the Mailbox
The articles in today's email (December LPI newsletter) were beautiful. Thank you for the
excellence of spirit that goes into this ministry. -Crystin Latta
Praise Report
Praise the Lord! Glory be to God. I have been waiting for this moment to share this beautiful
testimony of God's transformational power and reconciliation in my sons life.
My teenage boy started to rebel. The enemy would tell me that he was not going to return. I
began to intercede for hours and nights of prevailing in prayer. At the beginning of the year, my
son started to make little baby steps towards God.
Now, as I am writing this testimony, he has fully committed himself to GOD and his involved in
the Praise and Worship team, Ushering, Weekly Prayer Meeting, Discipleship Classes, Youth
Group. His very words to me was "Mum, when I was in the world I gave it all out there, now I am
back living for God I want to give it all and more to GOD". He can't stop thanking God daily, and
thank us as his parents for not giving up on him.
"Let's not give up in well doing for in due season we shall reap if we fail not".
-Sis Arieta Namakadre. Pastors wife of NorthernLight Pentecostal Church of Darwin. Australia

Från redaktören
Gud gör mäktiga ting!
Gud öppnar många dörrar och nu är detta nyhetsbrev i följande språk; Engelska, Spaniska,
Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska,
Slovakiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Itallienska,
Norska, Polska, Hindi, Georgian, Japanska, Svenska, Vietnamesiska och på Bangla. Hjälp
oss att be för serbiska bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot översättning i något av de ovanstående språken var
vänlig och skicka en e-post till LadiesPrayerInternational@aol.com och vi kommer
att lägga till dig på våran e-post lista.
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece,
Colombia, Canada, Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana,
Jamaica, Puerto Rico, South Africa, Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia,
Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, Ethiopia, Lebanon, Trinidad,
Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haiti,
Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South Korea, Nigeria, Bolivia,
Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand, United Arab Emirates,

Afghanistan and Vanuatu.
Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our page!!
Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this
thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook
page!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Ministry Links
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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