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Türelemel  imádkozni. 
Irta Karen Hatcher 
 

A türelem nem jön hozzánk természetesen. Ez egy megtanult viselkedés. Az 
egyik legkorábbi emlékem gyermekként amikor az apám,  Luke 21:19-et idézte: 
"Karen, a béketürésed által nyered meg a lelked." " 
  
A Biblia világos; Türelmünk kell legyen ahhoz, hogy megkapjuk az ígéretet. " Mert 
békességes tûrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, 
elnyerjétek az ígéretet." (Zsidók 10:36). A Biblia ugyanilyen egyértelmű, hogy a 

megpróbáltatások segítenek nekem megtanulni a türelmet. " Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk 
a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tûrést nemz, 
 A békességes tûrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet," (Róma 5: 3-4). 
  
Amikor a problémámat Jézushoz hozom, megbízom benne. Az Istennel való türelmem bizonyítja, 
hogy bízom benne. Teljesen megbizom Istenben, hogy gondoskodjon a helyzetemről a helyes és a 
megfelelő időben? Amikor teljesen elengedem, és valamit Isten felé fordítok, akkor miért kell 
hangsúlyoznom és aggódnom? Talán csodálkozz el, de ne aggódj! 
  
Néha gyermekeink rossz döntéseket hoznak. Nem számít, mennyire távolodtak el Istentől, 
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mindaddig, amíg lélegzetük van, imádkoznunk kell ahhoz, hogy Isten továbbra is mozdulhasson, 
foglalkozzon, kegyelmet mutasson, és adjon számukra lehetőséget a megbánásra. Ne add fel. Ha 
a halálunk e is ljön, mielőtt gyermekeink megtérnének, az imáink az Isten előtt emlékművek 
lesznek amit mindig látni fog (ApCsel 10: 4). És mindig cselekszik, a múltban elmondott imákért is. 
  
Megbízom e Istenben a gyermekeimmel kapcsolatban? Várj! Ők nem az ő gyermekei is? Nem 
bízott meg bennem az Isten, hogy felneveljem őket? Meg tudok bízni Istenben annyira, hogy az én 
gyermekeim lelkét odategyem a lábai elé? Amikor fiatalok voltak, a gyermekeim sírtak egy törött 
játék miatt, és arra számítottak, hogy  majd megjavítom. Miután átadták nekem, nyávogtak, de 
soha nem próbálták hirtelen kirántani a kezemből. Miért nem bízhatok én is igy Istenben? Nem ő 
formálta a világegyetemet? Nem ő teremtette meg az élelmiszerláncot? Nem gondolt mindenre, 
amikor létrehozta az emberi testet? Miért gondolom hogy  nem fogja tudni kezelni a problémámat? 
  
Nem készitette el Isten, és gondolt egy megváltási tervre, még mielőtt az embereknek szüksége 
lett volna erre? Nem Isten gondoskodott a prófétáiról, amikor üldözték őket? Miért gondolom, hogy 
nem törődik a problémámmal (Péter 5: 7)? Talán nem tudom, hogy mikor fog válaszolni. Amit én 
tudok, az Isten: 1 az irányítás alatt áll; 2) a legjobb érdekeim vannak a szívében; 3) válaszolni fog; 
és 4) helyesen  fog csináli mindent. " Vessed az Úrra a te terhedet, õ gondot visel rólad, és nem 
engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz." (Zsoltárok 55:23).  
  
Megjegyzés: Karen (Bernard) Hatchert Dél-Koreában  misszionárius szülők emelték fel. A vasárnapi iskola tanítását 
tizenhat éves korában kezdte tanítani. Ő és férje, Charles Hatcher, aki 2009-ig nyugdíjba vonultak. Jelenleg a Better Mail 
Service Karen tulajdonában van, és nagyon aktív a gonzalesi, Louisiana városban. A Hatchers részt vesz a Centro de Vida-
ban a Gonzales-ben. 

  

Légy türelemmel imáidban. 
Irta Anne Johnston 
  

 "Legyetek ti is béketûrõk, [és] erõsítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak 
eljövetele közel van." (Jakab 5: 8). 
  
Egy olyan világban élünk, amely mindent azonnal akar. Nincs idő többé főzni, így 
bedobunk valamit a mikrohullámú sütőbe, és azonnal készen áll. Alig várja, hogy 
a kávéfőző leforrjon, ezért próbáljon ki egy instant kávét, vagy kóstolja meg a 
dobozosat. A közlekedésben a türelmetlen vezetők hangoskodnak, ha nem 

lépünk a gázra, azonnal amikor a zöld színre vált a lámpa. Nem számít, hogy csak a következő 
benzinkútra vagy kávézóba mennek. 
  
A türelem olyasvalami, amivel kevesen rendelkeznek  a mai világban, és néha ez befolyásolhatja 
imádságunkat. Kérésekkel érkezünk Istenhez, és azonnali választ várunk. Nem akarunk időt 
szánni rá, és bízunk benne, hogy megmutassa nekünk az utat, vagy hogy biztosítsa azt a sürgető 
szükségletet. Amikor nem kapunk azonnal választ, úgy gondoljuk, hogy Istent nem érdekli, vagy 
hogy nem hallgat ránk. 
  
Isten megadta Ábrahámnak és Sarának az ígéretét, hogy fiuk lesz és tőle nagyszerű nemzet lesz. 
De ahogy idősödni kezdtek anélkül, hogy ezt látnák, türelmetlenné váltak és megpróbálták saját 
módjukon ezt kidolgozni. Ennek eredményeként született Ishmael, de nem ő volt az egyetlen, akit 
Isten szándékozott nekik adni. Jó időben Izsák született. Mennyivel jobb lett volna mindegyikük 
számára, ha türelmesen várták volna  az Urat. 
  
Amikor Rebekah két fiát világra hozta, azt a próféciát kapta, hogy az idősebbik szolgálja majd a 
fiatalabbat. Jacob nem volt hajlandó megvárni hogy Isten kidolgozza tervét, és cselekedni kezdett, 
hogy megszerezze az elsőszülöttséget a testvérétől. Az anyja is türelmetlen lett, és olyan módot 

 

 



tervezett, hogy Jacob kapja meg az áldást apjától. Mennyivel jobb lett volna, ha türelmesen vártak 
volna az Úrra,és ne próbálják sietni Istent.  
 
 
Oly sokszor jövünk Istenhez imádkozva gyermekeinkért, megkérve az Urat, hogy tartsa meg őket 
biztonságban, és legyen meg az akarata az életükben. Gyakran elhagyják azokat a dolgokat, 
amelyeket megtanítottunk nekik, és elgondolkodunk vajon Isten mit és mikor fog tenni. Úgy tűnik, 
az ördög megpróbálja leginkább megtartani őket az Úr szolgálatától. Emlékszünk arra a napra, 
amikor felszenteltük őket az Úrnak, és megkértük, hogy mentse meg őket, de most úgy tűnik, hogy 
nem érdekli Istent. Te csak imádkozz tovább. 
  
Jakab 5:15 azt mondja: "És a hitbõl való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti õt. És ha 
bûnt követett is el, megbocsáttatik néki.  
  
Megjegyzés: Anne Johnston az UPBI (jelenleg Északkeleti Keresztény Főiskola) New Brunswick-i diplomáját  végzett, aki 
az evangéliumi munka  nagy részt vesz ki  életében. Anne részt vesz a West Island United Pentecostal Churchben, a 
Pointe Claire QC-ben, és a The King's Translators-kel dolgozik. Három gyermek anyja és hat gyermek nagyanyja. 

  

Bele szeretni Jézusba 
IRta Debby Sanford 
 

I've ever, ever done." 
(lyrics by  

  
"Beleszeretni Jézusba, 
Beleszeretni Jézusba, 
Beleszeretni Jézusba, 
( a legjobb dolog Jonathon Butler) 
  
Beleszeretni Jézusba, ez a válasz a sok küzdelemre, amelyel gyakran 

szembesülünk az életünkben. Amikor igazán beleszeretünk, akkor ő lesz életünk középpontjában. 
  
Amikor beleszerettem a férjembe, ő lett az a személy, akivel leginkább időt akartam tölteni. Ő az 
első, akivel fontos híreket szeretnék megosztani. Ő az a vélemény, amit a legértékesebbnek 
tartok, és ő az, akihez futok, amikor tanácsra vagy megértésre van szükségem a napi stresszektől. 
  
Amikor beleszeretünk Jézusba, arra törekszünk, hogy időt töltsünk vele. Az ima nem teher, hanem 
kiváltság és tisztesség, amikor beléphetünk a jelenlétébe annak, akit lelkünk úgy szeret. " Mint a 
szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!Szomjuhozik 
lelkem Istenhez, az élõ Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten elõtt??" (Zsoltárok 42: 
1-2). Amikor valóban szeretjük Őt, az imádság  nem olyan dolog lesz amellyel munkát kell 
vállalnunk vagy  csak egy újabb kötelezettségvállalás a  listán, amelyet sietve átdolgozunk. Hanem 
napjaink csúcspontjává válik - még egy olyan szemléletet és gondolkodásmódot  is felveszünk , 
amelyet  egész nap magunkkal viszünk. 
  
Amikor beleszerünk Jézusba, az ő véleménye számit leginkább számunkra. Arra törekszünk, hogy 
tetszen neki életstílusunk. Nem lesz teher, hogy lehetővé tegyük tervét életünkben és 
visszatükrözzük a parancsolatai szavát. "Helyetted mondja a szívem: Az én orczámat keressétek! 
A te orczádat keresem, oh Uram!" (Zsoltárok 27: 8). Amikor szeretjük Őt, Igéje iránti 
engedelmességünk valóban a szívünkből származik. 
  
Amikor beleszerünk Jézusba, közvetlen kapcsolatunk van egy olyan erővel, aminek nincs párja. " 

 

 



Az Úr az én kõsziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kõsziklám, õ benne bízom: az 
én paizsom, idvességem szarva, menedékem.; (Zsoltárok 18: 1-3).  
 
Szeretnénk megosztani ezt a szeretetet és ezt a hatalmat másokkal is - különösen 
gyermekeinkkel. Ahogy imádkozunk értük, győződjünk meg róla, hogy modelleztük,  a Jézusba 
való beleszeretés hogyan befolyásolja a mindennapi életünket. Hadd láthassák az izgalmat, a 
békét, az erõt és az örömöt, amely valóban az  Őt szeretők éreznek. Hadd tudassa velük, hogy 
kétségtelenül: "Beleszeretni Jézusba a legjobb dolog, amit valaha csináltam."  
  
Megjegyzés: Debby egy pásztori feleség, anya, nagymama, hölgyek miniszteri elnöke, tanár, és még sok más dolog. 
Jelenleg egy életre szóló kalandban vesz részt, amikor ő és férje, Dale Sanford tiszteletes, templomot építenek Claytonban, 
New Mexico-ban. 

  

 
 

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 

 

 

  

 
 
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 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


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. 
 

 

 

  

http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1129918826175&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 

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!  

  
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

