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oldalunkat!
Mi is az az ima
Irta Joy Haney

Bizonyára azt gondoljuk, hogy az ima nagyon fontos Istennek. Minden
elmondott imádat poharakban tart a mennyben. És mikor elvevé a könyvet, a
négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány elõtt, mindeniknél
hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai."
(Jelenések könyve 5: 8 ). Figyeld meg hogy nem helyezte őket olcsó
tartályokba. A szentek imái értékesek neki. Egy arany tartályban tárolja őket.
Nemcsak az imádságunkat hallja, hanem örökre megőrzi õket.
Azt mondják nekünk, hogy "imádkozzunk szüntelen" (1 Tesszalonika 5:17).
Szeretjük azokat a szentírásokat, amelyek azt mondják nekünk, hogy Isten minden
szükségletet kielégít, és idézzük őket, és éljük őket. Néha figyelmen kívül hagyjuk azokat,
amelyek azt mondják nekünk, hogy imádkozzunk. Egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk őket.
Aztán megkérdezzük, miért nincs győzelem az életünkben,vagy miért nincs ébredés.
Az ima az élet változik. Az ima tisztító. Az ima segít hogy felfelé nézzünk. Az ima kér és kap.
Az ima az összes dologunkra választ ad, mert Isten imádságokat válaszol.

Az ima Istent megérinti
(Olvassátok el a kovetkező igéket a bibliaból).
Az ima öröm ... Zsoltárok 16:11
Az ima a béke ... Máté 11: 28-30
Az ima az inspiráció ... Jób 32: 8
Az ima a hatalom ... ApCsel 4:31
Az imádság jutalommal jár ... 1 Péter 2:12
Az ima megtisztít ... Ézsaiás 6
Az imádság gyógyít ... 2. Krónikák 7:14
Az imádság az energia ... ApCsel 17:28
Az imádság ad hitet ... Márk 9:29
Az imáink örökre el vannak tárolva ... Jelenések 5: 8
Az imádság bizalmat ad ... 1. János 5:14
Joy Haney könyvéből az Amikor Imádkozunk-ból idézve. A szerző engedélyével .
Megjegyzés: Joy Haney Kenneth F. Haney püspöke felesége, az UPCI korábbi főfelügyelője. Öt gyermek édesanyja,
és tíz gyermek nagyanyja. Világszerte utazott ahol imaközi konferenciánkon beszélt, és több mint 40 könyvet írt.

Az ima harcos
Irta Mary Catherine Beek

Amikor harcosra gondolok, olyan ősi japán harcosokra gondolok, akik annyira
oda szentelték magukat, hogy vad és félelmet nem ismerő módon harcoltak.
A történelem során sok kultúra saját típusú harcosokat szült, akik mindegyikük
szerint a legjobbak és a legbátrabbak voltak. Mindegyikük követett valamiféle
becsületkódot és rituálét, melyekkel úgy érezték, hogy jobb harcosok
lehetnek.
Az 5 Mózes 20: 1-ben Mózest látjuk ahogy bíztatja Izráel fiait. " Mikor hadba mégy ellenséged
ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet: ne félj tõlök, mert veled
van az Úr, a te Istened, a ki felhozott téged Égyiptom földérõl. .”
Ma lehet hogy nem lovak és szekerek üldöznek minket, de ma is valódi csatákkal
szembesülünk. Valaki csatája lehet a múlt bűnei miatt, melyek rájuk szökkentek. Egyesek
bizonytalanságban érezhetik magukat Istennel való járásukban. Mások egyszerűen küzdenek
a családi élet mindennapi munkájával. Minden csata valódi mellyel nap mint nap meg kell
küzdenünk. Meg kell látnunk magunkat, mint harcosokat - erősnek, bátornak félelem
nélkülinek és imában erősen fegyelmezettnek.
" Mert te öveztél fel engem erõvel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelõket."
(Zsoltárok 18:40).
Úgy érzed, hogy az erőd elfogyott, vagy a lábadat húzod, mert nincs elkötelezettség az
életedben? Ne feledd, Isten már gondoskodott azokról, akik felkelnek ellenünk. Ha az imáink
élete olyan, mint egy harcosé, nem kell félnünk. Minden nap fel kell ébrednünk egy királyi
gondolkodásmódjával és imádkozni Isten akarata felett az életünkön és a családunkban.

" Mert mindaz, a mi az Istentõl született, legyõzi a világot; és az a gyõzedelem, a mely
legyõzte a világot, a mi hitünk." (I. János 5: 4).
Ez a szentírás bátorít engem. Keresztényként, Isten már megígérte nekünk, hogy
győzedelmesek lehetünk. Ez azt jelenti, hogy felül kell kerekednünk gyengeségeinken. A
gyengeségek legyőznek minket - vagy az imádság révén lehet legyőzni.
Az ókori harcosok nem mindig voltak harcban . Rituáléjuk és meggyőződésük azonban
konzisztens volt. Mindennap képzették magukat, vallásosan rutinosan, amikor nem csatában
harcoltak. Lehet, hogy nem minden nap küzdünk, de állandóan az imában kell maradnunk,
hogy erősebbé és erősebbé tegyük az Istenhez fűződő kapcsolatunkat. Nem lehet csak akkor
Istenhez fordulni, amikor egy helyzet merül fel. Közeli kommunikáción kell maradnunk annak
érdekében, hogy lelkiismeretesek maradhassunk.
Íme néhány dolog, ami segített nekem, hogy következetesebb legyek az imáimban.
• Nevezz ki egy ima helységet ahol imádkozol.
• Válassz egy bizonyos időt (ez megváltozhat).
• Kezdj el írni egy imakönyvet, jegyzetet.
• Legyenek konkrét imádságaid (saját es a világnézetből hozott igények).
• Mindig kezd és fejezd be dicsérettel az ajkadon Isten felé.
Amikor ez a struktúra az életedben van, kapcsold össze a családodal. Beleértve férjedet és
gyermekeidet imádságod idején. Ez arra ösztönzi a gyermekeidet is, hogy kezdjék el saját
imádságukat. Ez segített a mi gyermekeinknek is megismerni és megérteni imáink erejét.
Megjegyzés: Mary Catherine Beek misszionárius feleség az Egyesült Királyság és a Csatorna-szigeteken. Férje
James Beekel , két gyönyörü lányuk van, Cayla és Alexa. Az elmúlt kilenc év során Mary különböző ifjúsági
minisztériumokon, házassági szemináriumokon, hölgyek minisztériumain, zenei és vezetői szemináriumokon beszélt,
de mindenekelőtt feleségé és anyuka.

A gyermekeinkért mondott ima hatása
Irta Sharon Turpin

Egy Augusztusi forró éjszaka volt, amikor megérkezett a világba. Hosszú
kilenc hónap volt, és nagyon vártam már, hogy végre találkozzak vele. El
tudod képzelni a meglepetést és a rettegést, amely elárasztott engem, amikor
az orvos arról tájékoztatott, hogy a babánknak, Dustinnak, spina bifida nevü
betegsége volt. A spina bifida akkor fordul elő, amikor a gerinc csontjai nem
alakulnak megfelelően a baba gerincvelői köré. Bár nem tudtam sokat e
születési rendellenességről, tudtam, hogy ez nem jó hír.
Nem tudva, hogy Dustin élne-e az éjszaka folyamán, mi azonnal felhívtuk az ima harcosokat.
Jakab 5:14 azt mondja, hogy hívjuk fel a gyülekezet véneit. akik imádságokat emeltek fel
Dustin számára, és Isten átvette az irányítást.
A hit által jártunk és imádkozva éltük át azokat az első néhány kipróbált évet. Számos csoda

történt az idő elteltével, ahogy Isten megígérte nekem. Dustin intelligens kisfiúvá nőtt.
Életének kezdetén volt egy különleges kötődés, ami Dustinnal és húgom férjével, Dannyvel
történt. Sok együtt töltött idő erős szeretetet teremtett, amely csak az idő múlásával nőtt.
Nagyon közel kerültek azokban a néhány évben.
Nem tudva, milyen hatással volt Dustin Danny életére, meglepett, amikor Danny elhatározta,
hogy részt vesz a helyi gyülekezetünkben lévő ébredésben. A következő esemény
megváltoztatta Danny életútját. Visszatekintve, nem emlékszem sok olyan Istentiszteletre
amelyekről Danny hiányzott voltna az adott különleges alkalom után. A nap hónapokká és
hónapokká vált évekké nőttek és Isten teljesen megváltoztatta Danny életét, mert egy kisfiú a
nagybátyját a templomban hívta és nem félt megkérni őt erre. A Biblia megmondja Józsué 1:
9-ben: "Ne félj és ne féljetek, mert az Úr, a te Istened veled van, bárhová mész" (NKJV).
Nem tudtuk, hogy Danny korlátozott ideig lesz velünk, de Isten tudta. Csak tizenhat évvel az
első alkalom után, visszatért Istenhez. Teljesen Istennek élt, amikor mesélte a történet arról,
hogy Isten hogyan használt egy kis hároméves fiút, hogy segítsen neki megtalálni az utat.
Soha nem tudjuk, hogy Isten hogyan fog működni a gyermekeinken keresztül. Hiszem, hogy
amikor értük imádkozunk befektetünk Isten királyságba. Az imáink hatással vannak a
gyerekekre. Imádkozzunk, hogy Isten adjon nekik erőt, hogy mindent megtegyenek, amire
szükségük van minden nap, és ők is megváltoztathatják egy másik gyermek életét. Dustinnak
is megváltozott , és nagybátyja élete is.
Gyakran elgondolkodom azon, hogy mi történt volna, ha nem imádkoztunk volna Dustinért. Hol
lenne ma? Szembesült kihívásokkal, de Isten bátorságot adott neki. Ma kerekes székről
prédikál, másokat bátorítva, hogy soha ne adják fel. Három éves korától a mai napig sokan
látták, hogy a szolgálata révén hányan töltekeztek be a Szentlélekkel.
Bátorítsuk gyermekeink imádságát. Az imádságunk gyermekekre gyakorolt hatása nemcsak a
gyermeket érintheti, hanem másokat is, amelyek az útjuk felé irányulnak majd. Soha nem
tudjuk, hogy hány életet érintenek majd az imádságaink amit egy gyermekért mondtunk el.
Megjegyzés: Sharon Turpin két gyermek anyja, Dustin és Mashella. Jelenleg a férjével, Rev. M. Turpinnal, a Colorado
Springs-i Coloradoi Igazságügyi Egyetemek Igazságügyi Minisztériumában dolgozik. Sharon jelenleg a Colorado
Kerületi Női Elnökként és szuperintendensként és feleségként is szolgál.

A postafiókból
Csak azt akartam mondani, mennyire szerettem Kim Haney testvérnő
cikkét a szeptemberi számban. Életem minden bizonnyal megváltozott a
reggeli imádsággal, és remélem, sokan mások is megtapasztalják ezt a
csodálatos kiváltságot! -Wanda Fielder, az UPCI LM Connections
igazgatója
Örülök, hogy csatlakozhatok! Én vagyok az ima koordinátor itt az UPCI
Abu Dhabiban, és remek lenne, ha kaphatnánk ima anyagot tőled. Isten
áldja meg, Nel testvérnő
Ez csodálatos - köszönöm, Jézus. Több ilyen fordítást használok Párizsban
lévő nemzetközi egyházunkban. Hatalmas áldás a hölgyeknek ... a Taglog
fordítás nem volt el érhető több hónapig - várjuk, hogy újra megkapjuk.

Isten áldja meg az összes fordítót! :) -Darla Bouche
Köszönöm szépen az összes küldött anyagot. Segít nekem az Úrban való
járás növekedésében. -Email
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Kik vagyunk . . . 1999 óta: A Nők Imája világszerte olyan nőkből áll, akik minden hónap első
hétfőjén találkoznak, hogy összpontosuljanak a gyermekeik és a helyi egyház és közösség
gyermekei közé.
Küldetésünk . . . Elkötelezettek vagyunk ezen generáció lelki megőrzésében és azon túl,
valamint a korábbi generációk lelki helyreállításában.
Akik csatlakozhatnak. . . Elkötelezett nők, akik minden hónap elsõ hétfõjén csatlakoznak, és
imádkoznak a gyermekeikre összpontosított imaért.
Az imádság három prioritása ...
•

Gyermekeink üdvössége (Ésaiás 49:25, Zsoltárok 144: 12, Ésaiás 43: 5-6).

•

A hit iránti felelősségvállalás elszámoltatható korban (I. János 2: 25-28; Jakab 1:25).

•

Hogy belépjenek az Úr szolgálatába (Máté 9:38) .
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Optional…

O p tion al to tran slate… (a s you h ave tim e)
E P IC – N OV 2 0 1 7
Thanks“Living”
Teach Me
Lesson
A story in Luke 17 tells of ten very sick men. The disease they suffered from, called leprosy, was easily spread from one
person to another. Because of this, they were not allowed to live within their communities, and were separated from their
families. Though they were separated from others, they heard Jesus had power to heal.
One day Jesus came to the city where they lived. When he was close, they called out to him to have mercy on them. Jesus
had compassion and healed all ten of them. The men were so excited they ran off to tell their friends and family whom they
had been seperated from. But one man turned back, returning to Jesus to bow before him and give him thanks. The other
nine never returned.
The Bible says because the one man came back to thank Jesus, he was made whole. Not only was the disease removed, but
all parts of his body were completely healed. It is important that we are thankful, and keep in perspective the things that are
truly important. There is always something we can be thankful for. We can live a life of thanks”living”.
“In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” I Thessalonians 5:18.

Show Me
Activity
Materials needed: paper to write or draw on and a container to store the papers in. Optional: blank journal
Thanksgiving should be part of our lifestyle. Each day set aside family time to discuss and write down things you are
thankful for. Intentionally become aware of the many blessings the Lord gives you, including the small things that you
often overlook.
To record the blessings, draw a picture of them, or write a note to the Lord thanking Him. Store the notes in a container
that is prominent in your home. You may wish to create a gratitude journal and record your praise moments in a blank
journal the family can share, write in, and decorate.
From time to time take the notes out of the container and read them again as a family.

Train me
Prayer Time
•
•
•
•
•

Thanksgiving is a type of prayer. Pray prayers of thanksgiving for the many blessings in your life. Here are some
examples:
Thank you Jesus for healing _______ of sickness.
Thank you God for the beauty of nature. The trees, flowers, sunshine, gentle breeze are all special gifts from You for
each of us.
Thank you Lord for my family and friends.
Thank you for difficult situations in my life that remind me just how much I need You every minute of every
day.
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