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Nézd meg a Ladies Prayer Internationalt a Facebookon és "likeolj" minket!
Szpirituális harc
Irta Flo Shaw

Emlékszem, amikor kislányként énekeltem a vasárnapi iskolai
osztályban tanult éneket, a mai napig emlekszem. "Lehet hogy nem
vonulok be gyalog katonának, vagy lovas katonának, tüzérségbe,
talán soha nem közelitek rá az ellenségre, de én az Úr seregének
katonája vagyok." Valóban, mint felnőttek, Isten toborzott bennünket
a lelki hadseregébe háborút vivni imában gyermekeink számára.
Isten királyságában, nincsenek határok, hogy használ miket. Még a
fiatalok és a gyerekek maguk is jelenkezhetnek ebbe a hadseregbe.
WNOP Kids Summit

A katonák munkája.
Életünk és a világ tele van csataterekkel, az otthonunkban, iskolában, közösségekben, és sok más helyen,
amerre megyünk. Elengedhetetlen hogy felöltözzük magunkat a Isten teljes fegyverzetével és részt vegyünk a
szellemi harcban, mint a "jó katona" az Úr hadseregében. Ez az egyik része a katona munkájának (Ef 6: 10-18, II
Timóteus 2: 3-4).
Lelki hadviselés.
Keresztény szempontból, a lelki hadviselés harcot jelent a két erő között, a jó (Isten országa) és a gonosz erői
(Sátán királysága) a szellemi valóságban. A gonosz szellemek folyamatosan törekszenek arra, hogy
beavatkozzanak az emberi ügyekben annak érdekében, hogy elpusztítsák az egész emberiséget, köztük a mi
drága gyermekeinket.
Ef 6: 12-19 kijelenti: " Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban
vannak.... Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és

mindeneket elvégezvén megállhassatok... imádkozván minden idõben a Lélek által" A lelki hadviselés magában
egy fegyverarzenál harci ereje az ellenség ereje ellen.
Stratégiai Fegyverzet
A 2 Korintiusiakhoy irt levél 10: 3-6ban azt irja, " Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erõsek az Istennek, erõsségek lerontására." Egyes
stratégiai fegyverek amit a lelki hadviseléskor alkalmazunk azok : Jézus vére; Jézus neve; Isten Igéje; hit; Isten
SzentLelke; istentisztelet / kinyilatkoztatása az egy igaz Istennek; ima / böjtölés; megkötözés / elengedés; isteni /
angyali beavatkozás; stb.
Imáink mint illatot, aranypoharakban tárolják, melyek átutaznak az örökkévalóságba melyet kiöntenek majd a
kijelölt időben Isten elé, még a halálozáson túl is. Ezek az imádságok olyan erősek, hogy soha nem halnak meg,
hanem megkapják a választ egy szerencsés időben (Jelenések 8: 3-5). Mint még soha, itt az ideje, hogy a
"letegyük a lábunkat", és harcoljunk a gyermekeinkért, bizva és tudva, hogy"a harc nem a tiéd, hanem az Úré."
Megjegyzés: Flo Shaw Nemzetközi koordinátor a World Network imának és egy engedéllyel rendelkező miniszter a Nemzetközi Egyesült
Pünkösdi Egyházban. Ő a felesége Dwayne Shaw pásztornak New Life Temple, Austin, Texsasban.

Mi az imáink lényege?
Irta Judi Nicholls

A Zsoltárok 119: 105 szerint Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek
világossága.. Isten Igéjében irányt találunk mere kell mennünk az úton. Hitünk szorosan
kapcsolódik az Isten Igéjéhez, amikor nem látjuk hogy imáink azonnal válaszolva lennének,
tudjuk, hogy a válasz mindig úton van (János 15: 7; I. János 5: 14-15).
Az ima az egyik legjobb dolog, amit tehetünk gyermekeinkért. Az ima erőteljes (Zsid 04:12),
hatékony (Jakab 5:16), és tart az örökkévalóságig (Jelenések 5: 8). Nem csak ez
létfontosságú, hogy imádkozzunk a gyerekekért, de ugyanolyan fontos számukra, hogy lássanak minket (a
szülőket és a példaképeket) imádkozni. Azáltal, hogy látnak minket hogy Istent keressük imában a saját és
mások igényeivel és szükségleteivel, megtanulják az Istennek keresését ők is. Ahogy tanúi is lesznek annak a
csodás dolognak, ahogy Isten megválaszolja az imáinkat, tudni fogják, hogy az Úr az ő imáikra is választ fog
adni. Ap.Csel. 10:34 azt mondja, Isten nem személyválogató.
A Biblia azt mondja a Példabeszédek 22: 6, ha megtanitunk egy gyereket, hogy hogyan járjon, aztán amikor az
öreg el nem távozik attól. Ebből a szentírásból, biztosak lehetünk abban, ha mi képezzük a gyermekeket, hogy
imádkozzanak, fiatal korban, akkor ha felnőnek, tudni fogják, hogyan forduljanak az imádságban Istennez minden
helyzetben és körülményben, amit a sors hoz.
Eszembe jutott valami, ami akkor történt, amikor a férjem volt az igazgató a New Hope Keresztény Iskolában
Eau Claire, Wisconsinban. Egy fiatal diák Mark hűen kérte imában minden nap hogy az ő nagyapja, akinek
agydaganata volt hogy gyógyuljon meg. A kijelölt napon, amikor az orvos megmütötte Mark nagyapját, a daganat
egyszerűen kiesett a műtőasztara! Ez csodálatos! Mark tanúja volt annak hogy az imának ereje van és tudta,
hogy Isten hűséges és válaszolni fog.
A gyermekek tanitása időigényes, és néha nehéz. A Biblia azonban arra ösztönöz bennünket, a Gal 6: 9 ben "
jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. "
Megjegyzés: Judi Nicholls a felesége Raymond Nichollsnak és már misszionáriusok az elmúlt huszonöt évben. Jelenleg misszionáriusként
szolgálnak Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnában. Ők koordinátorai a balti országok és FÁKnak is (volt Szovjetunió).

Légy józan és éber.
Irta Bethany Wilson

"Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár,
keresvén, kit elnyeljen:" (I Péter 5: 8-9).
Visszatekintve néhány nagy támadást az életemben, azt láthatjuk, hogy hagytam magamat
sebezhetőnek. Nagy részében a napnak mindenféle dolgokkal töltöttem, és lassan a védekező
pajzsom le esett. Elfelejtettem, hogy célpont lettem, és az ellenfelem, mint egy ordító oroszlán
keres hogy felfaljon. Annyira elfoglalt voltam az Úrnak dolgozva, hogy a személyes kapcsolatom
elgyengült vele . Tudom, hogy sokan pontosan ugyanezt el tudnátok magatokról mesélni.
Felkesz reggel, és minden rendben van, akkor folytatod a napodat, és akkor - bumm! Hogy történt ez? Miért
történt ez? Nem lehetne az élet nagyszerű? Miért pont az én gyermekeim?
Sokan közülünk is egyetértenek , hogy megpróbáltatásaink érhetnek minket meglepetés szerüen. De miért
lennénk meglepődve? Csinálod te is az Úr munkáját? Emlékeznünk kell arra, ez a világ nem a mi otthonunk. Van
egy hatalmas cél a fejünkön, és figyelve vagyunk, hogy mikor engedjük le szellemi védő pajzsunkat.

A Szentírás azt mondja, hogy józannak kell lennünk.. Azt is mondja,hogy ébernek is kell lennünk, ami azt jelenti,
hogy figyelni kell az esetleges veszélyre vagy nehézségekre. Figyelnünk kell és imádkoznunk kell a gyermekeink
felett is. Ef 6:18, azt mondja: " Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idõben a Lélek által, és
ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,."
Nem szabad, hogy váratlanul érjen bármi is. Nem lehetünk naivak ebben a gonosz világban. Gyermekeink
támadója a gonosz szellemek és kísértések azokat mi még soha nem tapasztaltuk. Figyeljétek meg, mit keresnek
a telefonokon. Legyen a példa a szentség nekik. Ha érzik, hogy nem szeretik, vagy hogy a szentséget nem
vesszük komolyan, akkor nem tartják majd azt kedves dolognak a szívükben sem. Ne legyünk naivak. Figyeljünk!
Ha nem mi figyeljük őket, a Biblia figyelmeztet van egy ellenség aki figyeli őket.
Amikor a férjem és én is elkezdtünk dolgozni ENSZ minisztériumban, körülbelül három évvel ezelőtt, az ellenség
megpróbálta elpusztítani a családunkat is ezzel egy időben. Mostmár ki tudom igazán mondani, hogy az ima, a
böjt, és ahogy mások imádkoztak értünk tartott minket életben. Annak ellenére, hogy az életünk elfoglalt, soha
nem éri meg közben veszélyeztetni a gyerekek üdvösségét. Megtanultuk az utunkon. Nem fog minket váratlanul
érni ismét. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint józanul és éberül maradni.
Megjegyzés: Bethany Wilson felesége Pastor Art Wilsonnak a Nemzetközi Egyház Metro-Detroitban. A templomot 2000-ben kezdték, mint a
Home Missions templom. 2013-ban az ENSZ Minisztériumban Manhattanben, New Yorkban folytatták munkaikat. Bethanynek egy főiskolai
diplomája van Keresztény Tanácsadából s és folytatja a mesterképzést zsidó tanulmány szakon.

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!Visit 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!

