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

"Lájkold" Ladies Prayer International a Facebookon
Facebook-követőink vannak az Egyesült Államokban, Hongkongban, a Fülöpszigeteken, Svédországban, Görögországban, Kolumbiaban, Kanadaban,
Mexikóban, Kínaban, Kenyaban, Horvátországban, Hollandiaban, Ghánaban,
Jamaicaban, Puerto Ricoban, Dél-Afrikaban, Fidzsi-szigeteken, Ausztráliaban, ,
Pakisztánban, Indiaban, Franciaországban, Chileben, Angliaban, Etiópiaban,
Libanonban, Trinidadban, Tobagoban, Norvégiaban, Hondurasban, Srí Lankaban,
Új-Zélandban, Salamon-szigetekben, Haitiben, Indonéziaban, Pápua Új-Guineaban, Dél-Koreaban,
Nigériaban, Bolíviaban, Törökországban, Japánban
Kedves imádkozó csapatvezető, kérjük, látogasson el a Ladies Prayer International a Facebookra és a
"Like" oldalunkra! Facebook Ladies Prayer Nemzetközi Link
Továbbá kérjük, hívja meg a csoportot arra, hogy iratkozzon fel erre a "ingyenes" hírlevélre:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl vagy kérjen e-mailt a következő címre:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Kérjük, ossza meg ezt az információt az egyházzal, a barátaival és a családjával. Köszönjük, hogy
részese volt ennek a virágzó imádságnak, és segített nekünk, hogy elterjesszük a szót az ingyenes
hírlevélről és a Facebook oldalról!

Miert kell imádkozni?
Irta Jane Buford

Bármikor és bármely helyen imádkozhatunk! Egy olyan Istent szolgálunk,
aki hallgatja és válaszol az imáinkra.
Miért imádkozzak? Az ima mindent megváltoztat. Az imádság nyitott ajtó a
mi Istenünkhöz való kommunikációhoz. "Csak a közelben vagyok-é én
Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?
Vajjon elrejtõzhetik-é valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam õt? azt
mondja az Úr, vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja
az Úr.. Jeremiás 23: 23-24). Isten hallja minden imádságunkat, és néha az ő válasza "Igen"
vagy "Nem", "Várjunk" vagy "Van egy jobb tervem!" Útjai mindig jobbak, mint a mi utunk.
Évekkel ezelőtt egy olyan települést kerestünk, ahol lakást vásárolnánk. Ez az otthon megfelelt
igényeinknek, és izgatottak voltunk. Mielőtt elkötelezzük magunkat a vásárlásra, elkezdtünk
imádkozni és a böjtölni. Végül a férjem és én mindketten úgy éreztük, hogy ez nem a
megfelelő ház a számunkra. Hogy csalódott voltam e? Igen. De rövid időn belül vettünk egy
másik otthont. Amíg ott éltünk, fiunk, Brad elnyert egy fiatal szomszéd fiút az Úrnak, aki ma
Istent szolgálva él. Mindig megéri hogy imádkozzunk!
Miért imádkozol, kérdezed? Mert szükségünk van az Úr útmutatására. Minden nap
kezdésének nagyszerű módja az imádkozás. Soha nem tudjuk, mit fog tartogatni az a nap.
Istenem, segits hogy tervezzek. Gyere bátran Istennek, és kérd szellemét, hogy kivezessen
téged a kísértésből. Mindennél többet kell vágynunk az Ő jelenlétére. Az élet néha kihívást
jelent. Amikor belépünk a trónterembe, minden egyes új napra erőt, védelmet és bölcsességet
ad nekünk. Isten, irányítsd útjainkat, taníts minket és vezess bennünket az Utadon. Vezess
minket az igazságban. (Lásd Zsoltárok 25: 4-5.) Isten ad útmutatást a meghozott döntésekben
vagy helyzetekben.
Miért imádkozol, kérdezed? Hölgyekként imádkoznunk kell a gyermekekért - akár a miénk,
akár azokért akik közel állnak hozzánk. Veszélyes időkben élünk. Nem tudjuk elrejteni a
gyerekeket a világtól, de imádkozhatunk egy védőpajzsot feléjük, hogy meg legyenek védve.
Közbenjárhatunk az ő nevükben, és kérhetjü az Urat, hogy fedezze õket be a bölcsességben,
erõben és hatalomban. Imádkozhatunk, hogy Isten segíteni fog abban, hogy megfelelő
döntéseket hozzanak. Ez a világ gonosz dolgokat tesz az útukba de nagyobb az, aki bennünk
van, mint az, aki ebben a világban van! Fedezze őket Isten be teljes páncéljaival. (Lásd Efézus
6: 10-18.) Idézd ezeket a szentírásokat a gyerekek fölött. Lehet, hogy te vagy egyetlen pajzsa
azoknak a gyermekeknek az egyházainkban. Adj nekik egy lapot, és tudasd velük, hogy
imádkoztál értük. Soha nem fogják elfelejteni ezt!
Az imádság az egyik legfontosabb fegyver mindazért, amit csinálunk! Útmutató-IGEN!
Döntések-IGEN! Gyermek-IGEN! Magunkat, IGEN! Milyen kiváltság, hogy bármikor hívhatjuk
az Ő nevét bármikor bárhol és- most!
Megjegyzés: Jane Buford az UPCI Ladies Minisztériumok főtitkára. Daniel Buford, aki a United Pentecostal Church
International társult szerkesztője. Két fia van, Brandon / Brianne Buford és Brad / Tempie Buford, valamint négy
kiemelkedő unokája.

A gyermekeinkért
Irta Donna Ten Eyck

Imádság: a mennyország találkozóhelye a földön; Egy olyan hely, ahol a
lehetetlen lehetséges.
" Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik."
(Zsidók 11: 6).
Istennek szorgalmasan az imában való megkeresése megalapozza
hitünket, aki Ő, megújítja a reményt a még meg nem látott dolgokban, és
végül a hit jobb oldalára helyezi.
Az ellenzék ellenére az ima fenntartja azt a pillanatot is, amikor úgy tűnik, nincsen semmi
amihez kapaszkodni lehetne kivéve a "most hit". " A hit pedig a reménylett dolgoknak
valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés." (Zsidók 11: 1 ).
A hit lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatban maradjunk Isten isteni tervének
idővonalával a gyermekeink jövőjére nézve. Isten szeretne együttműködni velünk, hogy
segítsen gyermekeinknek felfedezni maguknak, hogy mere vezetnek az útjuk.
Miközben a közelmúltban birkóztam valamivel imádságban, és sehova sem vezetett, ezeket a
szavakat hallottam. - Donna, nyugodtan kell lenned és tudd, hogy Isten vagyok. Azonnal
mentem a Zsoltárokhoz 46:10. " Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!
Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.."
Imádkozva a kétségbeesésből, úgy találtam magam, hogy birkóztam Istennel, hogy elérjem a
saját útamat. Lélekvezető voltam (egyszersmind az eredményben), és nem lélekvezérelt
(egyesült végeredményével). Felismerve, hogy Isten akaratát imádkozom, elkezdtem félretenni
a érzelmi félelmét a kimenetelének, és lehetővé tettem Isten számára, hogy imádkozzon
rajtam keresztül. Az imádság az aláírás részévé vált. Szerencsére az Úr olyan kegyesen
emlékeztetett rá, hogy ő mindenben szuverén.
Az imádkozás előtt álljunk meg csendben" (szabadon engedni, elengedni) és "ismerjük fel"
(felismerni, hogy Ő szuverén). Elfogadjuk az előre megfogalmazott elképzeléseket arról, hogy
Isten hogyan fog válaszolni, és elengedni, és nem hajlandó birkózni valamivel, amit nem
tudunk megváltoztatni. Tudjuk, hogy Isten irányítja a tervet saját céljaira.
Biztosak lehetünk benne, hogy Isten ismeri a végét a kezdetektől. Mindig is sikeresek lesznek
gyermekeink imádkozása, ha alkalmazzuk azt, amit Jézus mondott: " Ha én bennem
maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz
az néktek." (Jn.15: 7).
Miért imádkozzunk? Hát a gyermekeinkért!
Megjegyzés: A Donna Ten Eyck az Egyesült Pentecostal Church International-nál engedélyezett. A Mississippi
hölgyek bizottsága a Ladies Prayer International és a Ladies Promotions igazgatójaként szolgál. Donna szintén a
Mississippi Prayer Force adminisztratív asszisztense, és segít Dobbs lelkésznek és feleségének, Pamnek a Word
Alive Revival Centerben, Mississippiben, Wigginsben

Ima – miért kell imádkoznunk?
irta Teri Spears

Teri, ugye megmondtam! "Ezeket a szavakat gyakran hallottam
gyermekkoromban. Ha semi sem sikeül a gyermekunknek, akkor egy
mondatot hajtogatunk -" Ugye én megmondtam. "
Sokszor imádkozunk olyan dolgokért mert valakitől hallottuk, anélkül, hogy
belegondolnánk valós jelentésébe.
Az imádság valóban szükséges? Szükségünk van egy szuverén,
mindenható, minden tudó, mindenható Istenre? Ha igen,akkor miért?
Vissza kell térnünk Isten eredeti tervéhez az emberiség számára. Isten teremtette Ádámot, aki
mindannyiunkat képvisel. Amit Isten Ádámnak szánt, az egész emberi fajnak szánta. Ő és
utódai uralták a földet és a teremtést. (Lásd 1 Mózes 1: 26-28 és Zsoltárok 8: 6.)
A Zsoltárok 8: 6-ban az eredeti héber szó a "szabály" kifejezésre "marsall". Ádám volt Isten
földi marsallja / vezetője - Isten képviselője. Mit jelent valakit képviselni? Újra bemutatjuk a
másik akaratát. Nem kis feladat az, hogy újra bemutassuk Istent. Ez a célunk, hogy olyanok
legyünk, mint Ő.
Azáltal, hogy időt töltünk az Ő jelenlétében, megtanuljuk beszélni, ahogyan Ő tenné – igy
képviselhetjük Őt. Ádám képviselte az Istent, bemutatta akaratát a földön. A földön történt
dolgok függtek Ádámtól és leszármazottaitól. Ha a föld paradicsom maradt volna, az ember
miatt lett volna. Ha a dolgok elrontódnának, az is az ember átal let illetve volt is. Az emberiség
valóban felelős volt.
Isten átadta Ádámnak a földi felhatalmazást, de Adam átadta Sátánnak. Emiatt Jézus az
emberiség részévé vált, hogy megjavítsa a rendetlenséget. Ha ez nem bizonyítja Isten
szeretetét és eltökéltségét, hogy bármire képes, akkor semmi sem.
Istennek valóban szüksége van ránk? Igen is és nem is. Mert ő az Isten, teljessége. De azért,
mert szeretne kapcsolatban lenn velünki, úgy döntött, hogy korlátozza magát azzal, hogy
rajtunk keresztül dolgozik.
Tehát miért kérem Istent olyan imádságért, amiről tudom hogy ő azt akarja, hogy áldja meg
gyülekezetünket vagy áldja meg családunkat? Ez azért van, mert a kérésem feloldja. Partneri
helyzetben vagyunk. Szeretetre épülő kapcsolatot szeretne.
Isten nemcsak azért teremtette meg az imádság lényegét "mert azt mondta." Hanem a
kapcsolatot és a királysága építését tervezte, akaratát a földön elvégezte, ahogy a mennyben
is.
Ezért muszály imádkoznunk!
Megjegyzés: Teri több mint 40 éve szolgál a minisztériumban a férje, Steve mellett, ő legbüszkébb a 3 gyermekére
és 5 unokájára! Ő egy szerző, egy engedélyezett családi terapeuta és tehetséges előadó.

Kihivásom az imára
Irta Jenny Follmer

Két fiatal, gyönyörű, önálló gyermekem anyukájaként gyakran találom
magam elcsodálkozva! Ha teljesen őszinte vagyok veled, néha félek is.
Vannak olyan éjszakák, amikor a szülői önértékelésem bekapcsolódik.
Kedvesen beszéltem velük ma? Bevezettem a jó viselkedést? Módosítottam
ezeket a viselkedéseket? Hallgattam rájuk eleget? Túlságosan zavart
voltam? Felemeltem a hangomat velük? Mutattam nekik elég szeretetet?
Az önvizsgálat jó dolog, de gyakran túl kemény vagyok magammal
kapcsolatban. Szerencsére Isten kegyelmében lehetővé teszi számomra a bátorítás pillanatát,
ahol látom, hogy a jó messze felülmúlja a rosszat. Az egyik ilyen pillanat a közelmúltban
történt a templomban. Két éves fiamat üldöztem az oltárhívás idején, és amikor felnéztem,
láttam, hogy a négy éves lányom térdelt az oltárnál, arcát a kezében tarja, igyekezett Istennek
imádkozni. A kudarc és kételkedés gondolata egy pillanatra elolvadt, és megköszöntem
Istennek a csodálatos kegyelmét.
Az egyik kedvenc szentírásaim a Filippiek 1: 6 - " Meg lévén gyõzõdve arról, hogy a ki
elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:." Mindig azt hittem, Pál
arra utaé, amit "az" Urnak cselekszünk, mint a mi "jó cselekedetünk". A közelmúltban azonban
Isten a gyermekeimmel kapcsolatban elmesélte a gondolatot a versről. Ők a "jó
cselekedetek" ábrázolása a gyermekeim, melyet Isten kezdett bennem - szó szerint -, amikor
anyának választott engem.
Ez lett az a szemüveg, amit Isten adtott nekem, hogy ezen keresztül nézzem a szülői
önértékelést. Ez inspirált, hogy többet imádkozzam a gyermekeimért és a gyermekeimmel.
Nem arról szól, hogy mennyire rosszul buktam el anyaként, hanem hogy Ki irányítása alatt
állok. A kihívás az, hogy a Proverbs 3: 5 szerint éljünk. " Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál." Az Isten Igéjére kell támaszkodnunk!
Isten úgy döntött, hogy elkezdi ezt a "jó munkát", a gyermeket, és nem hibázik.
Tanitom a gyermekeimet, hogy bízzanak abban, hogy Isten az, aki segített nekem, hogy
elvezessem őket tökéletességéhez. A gyengeség pillanataiban ő az én erőm (Filippi 4:13).
Olykor, amikor úgy érzem, hogy hiányzik a tudás ahhoz, hogy jó döntéseket hozzak,
bölcsességet ad (James 1: 5). Amikor tele vagyok a félelemtől, megnyugtat engem. Ő a mi
védelmezőnk (Zsoltárok 91: 1-2). Tehát bátorítsuk és bízzunk ma. Isten választott benneteket,
és amit ő kezdett benned, tökéletes lesz, megvéd, és végigmegy.
Megjegyzés: Jenny Follmert, férjét és két gyermekeit nemrég nevezték ki az Egyesült Királyságba Közreműködő
misszionáriusokként, majdnem tíz éven át szolgálati küldöttként szolgáltak. Általános engedéllyel rendelkező miniszter
az UPCI-vel, és a kerületi hölgyek vezetőjeként szolgál.

A postafiókból
• Kedves LPI, Csak e-mailben értesítem, hogy a hírlevelek
felbecsülhetetlenek!!!! Köszönjük mindazt a munkát, amit ezekbe fektetnek! Annette T
• Nagyon köszönöm mindazt, amit csinál. Az Ön inspiráló bejegyzései a
Facebookon olyan segítőkészek, mi szeretnénk ösztönözni hölgyeinket a Surrey-i egyházban!

Billie-vel
• Dicsérjétek az Urat, Sis Monalisa T. Sarmiento vagyok a Pampanga Fülöp-szigetekről, 28
éve pásztor feleség és a Fülöp-szigeteki Kerületi Népi Segítségnyújtó egyik tisztviselője,
megosztom a cikkedet a hölgyeinkkel a templomban, és tényleg Nagy áldás nekik, Isten áldjon
mindnyájotokat.
•

• Nagyon jó hírlevél! Szeretem Indonézi nyelvre fordítani. Szeretet és imák, -Vani
Marshall

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

A szerkesztőtől
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, Japán, Hindi és Georgian
nyelveken.
Kérjük, segíts nekünk imádkozni hogy legyenek szerb, bolgár és más
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!

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

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide, who meet
on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their children and the
children of the local church and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation and
beyond and the spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each month
and pray focused prayer for their children.
Three Priorities of Prayer...

•
•
•

The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).
That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).Text Link

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 at LadiesMinistries.com

