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Nézd meg a Ladies Prayer Internationalt a Facebookon és "likeolj" minket!

Kitartóak az imában.
Irta Linda Poitras

" De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Azért szerelmes atyámfiai erõsen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában
mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (1 Corinthians 15:57-58).
Mint Jézus követői, mindannyian ismernünk kell az imádkozást. . . ami egy csodálatos
kommunikáció köztünk és a lelkünk imádója közt . Tapasztalhatuk megtérést (néhány
alkalommal), és nagyra értékeljük a kiváltságot, hogy beszélhetünk a legjobb barátunkkal naponta, ahogy
imádkozunk, és el mondjuk neki dolgainkat, és adhatunk neki dicséretet.
De az "állhatatos imádság". . . vajon mit jelent? A Webster szótár, szerint a "rendületlenül" kifejezés van, ami
szilárdan rögzített helyen, nem változó, hit, elszántság, vagy csatlakozás; nagyon szentelt vagy hű személyt jelent.
"E meghatározás mértékében mennyire vagyunk kitartóak imánk közben?
Egy nagy döntés : "Elkezdjem az egyetemet? Hol?" "Ő legyen a férjem?" "Bele menjek tartozásba ezért az
autóért?" "Elköltözzünk abba a városba ezzel az új állásajánlattal?" "Ez használni fog családomnak és a lelki
életünknek?"
Minden erőfeszítésünkkel próbáljuk megválaszolni az élet kérdésein eltöltött álmatlan éjszakákat az aggodalommal
eltötltött számtalan órát a telefonon, vagy napot a Google és a Facebookon. Beszélünk ezekről a zavaró
problémákról a barátoknak, családnak, és még a lelki vezetőknek is, de imáink csak egy-két mondatot takarnak
erről.
A hűség és a fix elszántság az imához, az elsődleges lépés kell legyen amikor döntéseket hozunk az életről Miért?
Mert Isten gondoskodik rólunk, Észrevesz mindent, ami a mindennapi életünkben zajlik, és azt akarja, hogy

segítsen nekünk minden döntésben és választásban. Túl gyakran Isten hallja egy kicsit tőlünk dolgainkat, aztán
döntöttünk, és nem is kértük az Ő jóváhagyását mert már döntöttünk. Istent soha ne kezeljük úgy hogy őt csak
értesítenünk kell döntéseinkről. Ez nem állhatatos imádság.
Pál emlékeztetett minket az I. Korinthus 15:57ben hogy a győzelem Jézus által van. Nem úgy jön, hogy elmondjuk
neki a választásunkat ami már kész. Hanem akkor jön, amikor kitartóan első helyen van életünkben Jézus.
Beszélünk neki az előttünk álló választasról. Ő már tudja, és Ő valóban törődik is velünk. Az ő válasza lesz a
lehető legjobb megoldás. Ő abba az irányba vezet minket az uton, amely a legjobb a lelkünknek, hogy kövessük.
Az ő szeretete tart minket közel hozzá, és a döntést, hogy "állhatatosak leszünk az imádságban" az egyik
legértékesebb döntésünk lessz amit valaha is tettünk.
Megjegyzés: Linda Poitrasnak és férjének Jimnek két gyermekük van Melinda és Candra. 28 évig voltak misszionáriusok Afrikában, most
St. Louis, MOban laknak, ahol Jim az oktatási igazgató / AIM Global Missions. A New Life Bridgetonba járnak ahol Linda tanít egy általános
vasárnap iskolai osztályában és elnöke a női minisztériumnak a helyi gyülekezetben melynek lelkipásztora Aaron Batchelor.

Nem adhatjuk fel!
Irta Chrystal Wallace

" Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;"
(Lukács 18:1).
Bár a nap lenyugodott, mint minden nap, ez nem ér véget ugy mint a többi. Mint mindig meg kell
jelenjen a biro előtt ... a pimasz bíró, aki nem tisztelte se az Istent, se embert. Eddig ő teljesen
figyelmen kívül hagyta, de az asszonyt nem lehetett meggátolni. Szüksége volt az
igazságosságra és ez az ő munkája volt, hogy ez megtörténjen.
Ahogy közeledett az asztalhoz, ahol ült, alig nyitotta ki a száját, hogy elmondja kérését, mikor már dobta is a
kezét a levegőbe, és közbeszakitotta a mondat közepén. Rá mered a mérges szemeivel és irritált hangon
ordította: "Tudod, milyen bíró vagyok. Nem szeretem az Istent, és nem szeretem az embereket. De hamarosan
meg őrjit a napi kérelmeivel. Megadom önnek amit kérelmezett! Ügy lezárva! "
Mi van akkor ha az asszony úgy dönt, ő nem megy el a bíróhoz? Elvehette volna a kedvét a válasz hiánya és
feladhatta volna? Mi let volna ha ő nem let volna állhatatos az ő céljával kapcsolatban? Igen, tudta, hogy a bíró
igazságtalan ember, mégis valahol mélyen ő hitte hogy fog válaszolni. Nem hitt a karakterében, de ő hitt a bíró
hatáskörének erejében.
Ha egy igazságtalan bíró is megadja a petíciót egy kitartó asszonynak, mennyivel inkább fogja a mi mennyei
Atyánk megadni a mi petíciónkat is, ha továbbra is rendíthetetlenek leszünk imában? A karaktere a mi mennyei
Atyánknak tökéletesen ellentéte ennek a bírónak. Isten figyeli amikor sírunk, aggódunk és örömmel segit nekünk
az Ő gyermekeinek.
Feladni nem opció. Meg kell maradnunk szilárdan, megingathatatlannak imáinkban a gyermekeinknek, és az
istenfélő életben amit élünk a gyerekek előtt. Nem számít, milyen kedvünk van mit érzünk, nem mehetünk a mi
érzéseink után. A hitünk után kell mennünk - higyjük, hogy az igaz bíró nem csak hallja az petíciókat, hanem
azokat, az Ő örömére, megadja nekünk. Imáink nem hiába valók!
Megjegyzés: Crystal Wallace és Kevin, már harmincnégy éve házasok. Szülők két gyönyörű lánynak és szeretnek dicsekedni a legszebb
unokájukról a világon, Maleahról. Crystal egy engedéllyel rendelkező miniszter a UPCIben és egy engedéllyel rendelkező keresztény tanácsadó
az Országos Keresztény Tanácsadók Szövetségében. Ő betött már sok szerepet minisztériumban egész életében, de a szenvedélye a tanítás
és a szenvedő embereken való segitség. Kevin és a Crystal újonnan kinevezett misszionáriusok Franciaországba.

Változtass irányt,,, válaszd az örömet!
Irta Shannon Trzcinski

A kilenc éves fiam, Ézsaiás, szereti a zenét. Úgy értem, tényleg imádja. Mi egy nagyon zenei
család vagyunk, így örökölte ezt. Ő is szereti, az iPadot. Egy alkalmazás el indit egy dalt, amikor
bekapcsolja azt. Imádja ezt a dalt. Elinditja az alkalmazást, hallgatja a dalt, le kapcsolja, és meg
nyitja újra - csak hallgatja azt a dalt újra és újra.
Egy nap, miután meghallgatta a dalt többször, azt gondoltam: "Csak játszik valami játékot." Én
nem bosszankodtam, de figyeltem. Egyesek azonban biztosan igazán bosszúsak lennének. Egy
pillanatra azt hittem, "Ézsaiás talán süket, de ő nem! Ő hallja ezt a zenét!" Tudod, Ézsaiás koraszülött volt,
huszonkét hétre született. Azt mondták, ennek mivel ilyen korán született, ő süket lesz. Intravénás gyógyszert
kapott a kórházi tartózkodása alatt. A mellékhatása, hogy ha sok l Lasix van a halláscsökkenés.
Tehát, vessünk egy pillantást Ézsaiásra és az ő iPadjára, játsza ugyanazt a dalt, újra és újra és újra. Valami, ami
lehetne bosszantó is, amit újra meg újra bekapcsol valaki őrült módon, most, azt mondom, hogy "Igen!
Mégegyszer!" Tudod, miért? Mert a fiú hallja a zenét! Most, amikor azt hallom, amikor a dalt játsza, akkor a szó
szoros értelmében mosolyt csal az arcomra, és a szívem túlcsordul a hálától.
Mi idegesít téged? Mi őrjit meg? A házastárs aki túl hangosan csámcsog? A fiad, aki a labdát pattogtaja sokáig? A
munkatárs dobolt az ujjaival az asztalán? Forgalom? Mi van, ha úgy döntesz, hogy megnézed másképp, és
megfordulsz, hogy bosszúságodat örömre forditsd? Amikor meghallod a házastársad csámcsogását legyen, ez
egy emlékeztető / ő él, és veled van. A labda pattogó hangja legyen egy emlékeztető hogy a fiad egészséges és
erős. A hangos munkatárs mutatja, hogy van munkahelyed. Mert van egy autód, akkor a kiváltság, hogy
vezetheted, a forgalomban is.
Amikor megváltoztatjuk, hogyan nézzük a dolgokat egy masik szempontból, akkor az a bosszúság az öröm
forrása lessz.
Még ha általában nem vagyunk pozitív személyiségek is, akkor is választhatjuk azt. Még ha nem érezzük azt,
akkor is választhatjuk azt.
A Biblia azt mondja, hogy:
Örüljetek az Úrban (Filippi 4: 4).
Mindig legyetek örömteli (Thessalonika 5:16).
Örömáldozat (Zsolt 27: 6).
Itt van a csodálatos dolog, amikor úgy döntünk, hogy az örömöt választjuk, meg fogja változtatni az egész
napunkat. Amikor úgy döntünk, az öröm útját választjuk , az érzelmeink követni fogják, és akkor elkezdjük érezni
az örömet. A kellemetlenség, hogy a frusztráció forrása lesz az örömnek, mosolyt csal az arcunkra, akkor is, ha
hallottuk ugyanazt a dalt a századik alkalommal egy nap alatt
Döntsd el hogy ma az örömet választod.
Megjegyzés: Beküldte Sandy Jordan

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

A szerkesztőtől

Debbie Akers

Debbie Akers
Isten hatalmas dolgokat végez! Isten sok ajtót nyitott meg és ez a hírlevél már elérhető
angol, spanyol, francia, német, holland, portugál, orosz, görög, arab, perzsa, cseh, kínai,
szuahéli, magyar, tagalog, indonéz, román, olasz, norvég és Lengyel, Hindi és Georgian
nyelveken.
Kérjük, segíts nekünk imádkozni hogy legyenek szerb, bolgár és japán fordítók.

Ha szeretnéd megkapni a hirlevelet a fentiek közül bármelyik fordításból kérjük küldj kérést a
LadiesPrayerInternational@aol.com email cimre és mi örömmel hozzá adunk a levelezési listánkhoz!
Debbie AkersVisit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

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

A nemzetközi Nők Imája olyan nők közössége mely 1990 -ben jött létre,nők akik minden hónap első
hétfőjén egységes fókuszált imában imádkoznak a helyi egyház és közösség gyermekeiért.
Küldetésünk...Elkötelezettek vagyunk az új generáció szellemi megőrzésére,valamint szellemi
helyreállitására az korábbi generációknak.Szükgséges...Hogy elkötelezett nők legyünk akik összefognak,minden hónap első
hétfőjén, és gyermekeinkért koncentrált imát küldjünk az Úrhoz.Az imáink három pontja...

1.Gyermekeink üdvössége, (Ézsaiás 49:25, Zsoltárok 144:12, Ézsaiás 43:5-6)
2.Hogy felvegyék a hit feleősségteljes harcát,(I János 2:25-28, Jakab 1:25)
3.Hogy az aratás szolgálatába lépjenek be,(Máté 09:38)

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.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
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.

Subscribe online!

