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Beleszeretni Jézusba.
Irta Vercinia Reed

A szerelem gyakran kezdődik izgalmas, szeszélyes, mindent elfutó
érzelmekkel, amelyektől az emberek eksztatikusan kijelentik: "Szerelmes
vagyok!"
Amikor a férjem és én találkoztunk, két órányira éltünk egymástól.
Akkoriban még nem volt mobiltelefonunk, ezért a vezetékes vonalokra,
üzenetrögzítőkre és levelekre támaszkodtunk. Amikor először hívott, nem
voltam otthon. Amikor visszahivtam, nem volt otthon. Néhány hét telt el,
mielőtt végül beszéltünk, de amikor ez sikerült, órákig beszélgettünk. Az ostobaságoktól a
komolyig, soha nem fogyott ki a mondandónk. Elkezdtük megosztani a reményeket és az
álmokat, és ahogy hónapok teltek el, egyre mélyebb érzések alakultak ki, a barátságtól a
szerelemig. Továbbá azt akartuk, hogy az emberek tudják!
Beleszerettünk abba is, aki a legfontosabb? És a gyermekeink? Az Ő Igéjével és példájával

bátoríthatjuk őket, hogy beleszeressenek ők is.
•
•
•
•
•

Töltsünk időt a vele való kommunikációban. Nyissuk ki a Bibliát. Imádkozzunk
gyermekeinkért.
Bízzatok benne. Ő megbízható. " Az Istennek útja tökéletes;Az Úrnak beszéde
tiszta;Paizsa õ mindeneknek, a kik õ benne bíznak." (II. Sámuel 22:31).
Beszélj róla. Minél több időt töltünk azzal, hogy megismerjük Őt, annál erősebb a
szeretetünk. Amint a szeretetünk és a megértésünk növekedni fog, természetes
módon a beszélgetéseinkbe hozzuk őt is.
Cselekedjünk. Az éheseket tápláld, takard be a szegényeket, gondoljatok a betegekre,
vagy sak mondjunk valakinek egy kedves szót. És vidd magaddal a gyerekeket; a hit
és a cselekedet kéz a kézben járnak (Jakab 2: 14-26). Számos lehetőség bővelkedik.
Ünnepeljük a Jézussal való kapcsolatunkat. " De én örvendezni fogok az Úrban, [és]
vígadok az én szabadító Istenemben." (Habakkuk 3:18). Hangosan énekeljünk
dicsérjük őt és imádjuk őt.

Tizenöt éves házasság, két gyerek és sok felelősség után megtudtam, hogy a szerelem több
mint érzelem. Ez egy olyan választás, amely következetes elkötelezettséget és szándékot
igényel. Isten szerelme végtelenül elkötelezett és határozatlan szándékú. Semmi sem tudja
elválasztani őt tőlünk. Amikor a próba megérkezik, megígérte, hogy soha nem hagy bajban
bennünket, és nem hagy el minket. Amikor megbotlunk, ő hű és csak megbocsát nekünk.
Amikor a reménytelenül érezzük magunkat, az ő irgalmai minden reggel újak. Kegyelme
elegendő. Ó, milyen szerelem!
Elkötelezted magadat már arra, hogy szeretetteljesen szeresd őt egész szíveddel, lelkeddel,
minden erőddel és egész elméddel? Ő biztosan szertné ezt a kapcsolatot. Ez elérhető
számunkra, és gyermekeink számára is elérhető. Csodálatos ez a szerelem Jézusban; a
szerelemben maradás elengedhetetlen. Nincs nagyobb öröm, mint tudni, hogy gyermekeink az
igazságban járnak (III. János 1: 4).
Megjegyzés: Vercinia Bailey Reed és férje, Brad, AIMerekként szolgálnak az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a
bőséges életegyház lelkésze. Két gyermeke van, Jaden, tíz éves és Elias, három éves . A Vercinia a BHS és az MHS
a kommunikációs tudományokban és rendellenességekben dolgozott, és mielőtt 2003-ban az Egyesült Arab
Emírségekbe költözött beszédsérült patológusként dolgozott.

Kipróbált hit vagy kifáradt hit.
Irta Jerolyn Kelly

Miközben a gyülekezetben a nők bibliai tanulmányait élveztük, elkezdtük
olvasni a 11dik fejezetet a Zsidókhoz irt könyvben. Ahogy elkezdtük, az
egyik hölgy félreértett egy verset Ábrahámról, és inkább "fáradt" hitről
beszélt, mint "megpróbált" a hitről. Azonnal, ez a nyelvcsúszás szólt a
lelkemnek.
Hányszor jutottam el a fáradt hit pontjára? Nem hibáztatom magam, sem
bárki mást, aki ezen a helyen találta magát. Ez a valóság! Nyilvánvaló, hogy
Ábrahám - a hívő Atyja - a feleségével, Sarával együtt fáradt hitük volt.
Érthető volt, hogy mennyi ideig vártak az ígért gyermekre. Nagyon nagyra becsülöm Sarah-t.
Bár más országból érkeztem, nem tudom, hogy megtenném e, amit Sarah tett. Amikor

elhagytam az otthonomat és az ismerős környezetemet, tudtam, hogy hova megyek. Sarahnak
mindent el kellett hagynia, nem tudva, hová megy.
Gyakran, a hosszú távon, ott találjuk magunkat egy olyan helyen, ahol a hitünk csak fáradt.
Folytassuk mindazt, amit tudunk, hogy helyes és jó. Az Isten ígéretein állunk; optimista kilátást
és pozitív szavakat mondunk. Jól eszünk, alszunk, és gondoskodunk a testünkről.
Imádkozunk, olvassuk és meditálunk az Igén; az igazság és a szentség mellett állunk.
Evangelizálunk; mentoráluk; látást gyújtunk és másokat bátorítunk. Nem arról van szó, hogy
lemondunk minderről, de elfáradunk mind természetes, mind lelki módon.
Visszatekintve Ábrahámnak és Sárának, emlékeznünk kell arra, hogy amikor a hite
nyilvánvalóan fáradt volt és meggyengült, a saját gondolkodásuk és eszközeik által
sebezhetővé váltak. Olyan döntéseket hoztak, amelyek még ma is hatással vannak a világra.
Azáltal, hogy Sára szolgáját, Hagarot Ábrahámnak adta, Ismáel született és az arab nemzetek
atyja lett. A régóta várt Izsák, melyet Sára hordott, a zsidó nemzet atyja lett. Fáradt hitük az
egész emberiség számára komoly következményekkel járt.
Az elmém visszavág egy ismerős szentíráshoz: " A jótéteményben pedig meg ne restüljünk,
mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk." Ahogyan a bibliai tanulmányunkban van
egy nyelvcsúszás, így mi is véletlenül és anélkül is hogy tudhatjuk azt , fáradt hitbe
csúszhatunk. Emlékezzünk Ábrahámra és Sarára, és észrevehetjük sebezhetőségeinket az
ellenség eszközeire. Tartsd meg a látást és az ígéreteket, amelyeket Isten adott neked. Ne
hagyd, hogy az eredmények hiánya vagy a hited bizonyítékának hiánya elgyengitsen.
A férjem gyakran kijelentette, hogy még ha nem is él addig, hogy meglássa az ébredést, mégis
hisz benne. Nem rólad és rólam szól! Soha nem tudjuk, mennyire hatásosan és messze
elérjük e erőfeszítéseinket. Amikor a hitünk meg van próbála, biztosak ehetünk benne, hogy
Isten velünk van.
Talán, visszatekintve az elmúlt évekre, a hited fáradt volt. Megkérlek, hogy ha a hited
megpróbátatásokon megy át, ne hagyd, hogy kifáradjon!
Lehet, hogy olyan egyszerűen megtörténhet a lelki gyaloglásunkban anélkül, hogy észrevettük
volna. Minden nap meg kell felelnünk a Szellemnek és tartanunk kell Isten ígéreteit. Bár a
hitemet gyakran megpróbálják, nem fogok elfáradni a hitben!
Megjegyzés: Jerolyn Kelley szereti a misszionáriusi munkát Észak-Európában. Glasgow-ban él, Skóciában és hála
Istennek csodálatos férje, gyermekei és unokái vannak.

A postaládából
Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que
también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran
bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo
entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q
(Fordítás) Isten áldjon meg
Köszönöm a posztot, angolul kaptam, de hála Istennek, rájöttem, hogy spanyolul is van, örülök, hogy
spanyolul tudom fogadni !! Tudom, hogy továbbra is nagy áldás lesz az életem és a gyülekezetem összes
nővére számára, ahol a többség ért spanyolul. Köszönöm és várom. -Gloria Q

A Szerkesztőtől
Isten hatalmas dolgokat csinál!
Isten számos ajtót nyit meg, és ez a hírlevél most angol, spanyol, francia, német, holland,
portugál, orosz, görög, arab, fárszi, cseh / szlovák, kínai, szuahéli, magyar, Norvég,
lengyel, hindi, grúz, japán, svéd, vietnami, bangai és thai nyelven. Kérem, segítsen
nekünk imádkozni szerb, bolgár és más fordítóknak!
Ha a fenti fordítások bármelyikét szeretné megkapni, kérjük, küldje el kérését a
LadiesPrayerInternational@aol.com címre
és örömmel veszünk fel Önt levelezési listánkra!

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!

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

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) .

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!

See what's happening on our social sites:
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