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Látogass el a Ladies Prayer International a Facebookon és "like"-old az oldalt!
Még mindig feltámasztja a halottat
Rhonda Burk írása

Anélkül, hogy észrevennénk, mindig tanitjuk a gyermekeinket. Ahogyan beszélünk,
ahogyan cselekszünk és azzal, amit hallanak Isten házában, az mind formálja
gyermekeinket az életük végéig. Példabeszédek 22:6 azt mondja, “Neveld a
gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Ez
a vers egy igéret, sokakat kell erre emlékesztetni, hogy megkapaszkodjanak benne.
Erik testvért olyan anya nevelte, aki megtanitotta neki, hogyan kell imádkozni. Ő nem
csak egy szemtanúja volt egy gyönyörű imaéletnek, hanem most már a saját
gyermekeivel is itt volt az ideje, hogy gyakorlatba ültesse, amit tanult. Ő maga, felesége Tara és
gyermekeik Meagan, Nolan és Mason imádtak mindentől távolan élni. Az egyik előnye a városon kivüli
életnek az a kiváltság, hogy saját jószágokat tarthattak. Meagan nagyon érdeklődő volt a csirkék iránt és
ezért vettek is egy párat. Ez a történet az egyik csirkéről szól, akit ironikusan “Sötétség”-nek neveztek el.
Mikor a család készülödött elhagyni a házat reggel, senki nem gondolt a konténer vizre, ami a csirkék
közelében let hagyva. Sötétség azonban egy kissé túl kiváncsi volt és beleeset a vizbe, amig a háziak
távol voltak arra a napra. A hazatérésükkor Megan megtalálta a szörnyű szint, amint Sötétség lebegett,
mint egy kemény fa a vizen. Már elég sok ideje benne volt a vizben ahhoz, hogy kimenjen Sötétségből az
élet és az összes fény. Szomorúság fogta el az szülők szivét, de az a hit, ami át lett adva a nagymama
által, megragadta Meagan szivét.
“Imádkoznunk kell apa” kiáltott Meagan. És egy pár percig imádkoztak, amig karjaikban fogták Sötétség
megdermedt testét. De semmi. Semmi mozgás. Ekkor Meagan megállt azon a hiten, ami bele volt vésve
mióta ért angolul. “De te mondtad Isten képes BÁRMIRE, ha mi imádkozunk Jézus nevében, akkor
MINDEN lehetséges. Kérlek, apa, imádkozzunk újra.” Hit által, Meagan beteritette Sötétséget vágatlan
hajával.
Pár órával később, amikor köpködő, fuldokló életet jelentő hangok jöttek vissza Sötétség testébe, akkor
az ima dicsőitéssé változott. Isten újra betöltötte az Ő Igéjét és igéretét. Sötétség telve lett világossággal
és Meagan hitét ez egy életre megérintette.
" Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és
anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. " (II Timóteus 1:5).

Megjegyzés: Rhonda Burk, Illinois Körzet hölgyeinek vezetője, egy bűnös, kegyelem által megmentett személy, elsősorban egy
tanuló és csak utána egy tanitó, egy áldott feleség, három gyermek édesanyja, öt gyermek nagymamája, jogosultsággal rendelkező
szoljálója a UPCI-nak, és a pásztor felesége Landmarkban, Bethaltoban, Illinoisban..

Tovább adni hitünket a Csodatévőben a következő generációnak
Mariann Starin irása

" Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd
azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! (Mózes 6:6/7).
“Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először
nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról,
hogy benned is megvan. 6Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi
ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 7Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 8Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt,” (II.
Timóteus 1:5-8).
Édesanyám temetésén, egy pásztor, aki szüleim terménye volt üttörő missziójuk során New Yorkban,
vallást tett arról, hogy az édesanyám rendkivüli imája egyszerű hittel mekkora rendkivüli változást hozott
abban, hogyan tekintett az imádságra megtérése kezdetekor.
Egy alapból nehéz pézügyi porblémákkal küzdő helyzetben még a háza is ki lett rabolva. A
szomszédságában sok drogfüggő volt, akik kézpénzt loptak, amit egyből az ereikben csordogáló drogra
cseréltek. Tökremenve jött el a gyülekezetbe, nem tudva, hogyan éli túl a jövő hetet. Édesanyám
tanácsa, hogy “Mi csak imádkozunk Jézushoz, hogy a rablók visszaadják a pénzt” egyszerűen őrültnek
tűnt a körülményeket figyelembe véve. Más lehetőséget nem találva, a férfi kedvetlenül csatlakozott
anyám vakmerő, hittel teljes imájához.
Amikor haza ért, a fiatalember ámulatára, a rabló visszahozta az egész összeget egy bocsánatkérő
cédulával. Ez örökre megváltoztatta ennek a fiatalembernek az imaéletét és a kapcsolatát Istennel.
Realizálta, hogy Isten valóben képes megtenni a rendkivülit; mi csak pusztán el kell higgyük, hogy Ő
megteszi és kérnünk kell.
Hogyan jött édesanyám, aki a Nagy Depresszió időszakában nevelkedett kevéske ellátással, arra az
egyszerű hitre, hogy ha mi egyszerűen elvárjuk (hisszük) és kérjük (hit) Jézust, a csodtévőt, hogy csodát
tegyen? Az ő édesapját használta Isten, hogy imádkozzon a betegekért, és még azt is megtapasztalta,
hogy a halott csodálatosan életre kelt. Ez az élő példa eredményezte azt, hogy úgy értelmezte a csodáért
való imát, hogy az egy természetes kiváltsága Isten minden gyermekének. Ő maga csodálatos módon
gyógyult meg asztmából.
Habár a gyermekkorom pénzügyi helyzete sokkal job volt, mint a szüleimnek volt, az ő élő példájuk
tanitott meg arra, hogy én is Jézus lába elé vigyem a kétségeimet először – bármi is volt az. A kétségek
nélküli hittel teljes ima jelenti a mindig elérhető beszélgetéseket az életről válaszokkal és megoldásokkal.
Amikor regisztrált, professzionális nővér lettem, az életem és a munkatapasztalatom csak megerősitette
azt, hogy ha az emberek megértették volta, hogy az egészségügyi dolgozók mennyi mindent nem tudnak,
akkor kevesebb bajuk let volna hinni Istenben. Egy beteg egyszer előre hivott engem az egészségügyi
csoportból és megköszönte a csendes szivből jövő imámat, amit csak Isten engedhetett meg nekik látni,
ami által visszakapták az egészségüket egy élet-halál szituáicióban.

A te élő példád legyőz kételkedést és demonstrál a következő generációnak egy félelem nélküli, hittel
teljes ima mintát a csodatévő irányába. Tanits be egy gyermeket születésétől fogva úgy, hogy csak
egyszerűen vedd be az imádságokba minden élethelyzetben. Imádkozz értük és velük; a gyermekeid is
imádkozzanak érted. Mindketten el lesztek csodálkozva Jézuson, a csodatévőn.
Megjegyzés: Mariann Starin a lánya úttörő gyülekezet alapitóknak és egy regisztrált, professzionális nővér. Ő és a férje, Mark,
Nemzetközi Misszios-Képviselők a Közel-keleten 1984 óta. Édesanyja Angelicanak and Alexandernek és két unokája van.

Csodák még ma is történnek
Anne Johnston irása

"Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.”
(Ézsaiás 65:24)
A Merriam-Webster szótár úgy határozza meg a csodát, hogy “egy rendkivüli
esemény manifesztál isteni közbenjárást emberi ügyekben”. A csoda egy
esemény, ami olyan bámulatos, hogy úgy tűnik, hogy feltről lett küldve.
Néha nem is realizáljuk, hogy egy csodát fogadunk be, amig vissza nem tekintünk
később, és személjük, ahogy az események felfedik magukat. “Isten kezébe veszi
a körülményeket és hozzáadja a csoda erejét.”
Egy pár éve fájdalmat tapasztaltam a mellkasomban és a karjaimban, ezért a kardiológus elküldött egy
nukleáris sziv röntgenre. Nem találtak semmi rosszat a szivemmel kapcsolatban, de felhivták a házi
orvosom figyelmét egy gyanús csomóra.
Számos mammográfia és ultrahang után egy kinövekedést fedeztek fel és operációra osztottak be. Hála,
kivették mindet és az eredmény azt mutatta, hogy nem kell kemoterápia vagy radiológia.
Mivel rutin mammográfiát nem csinálnak itt Quebec-ben az ilyen életkorúaknak, mint én, ha a sziv
vizsgálat nem mutatott volna problámat, akkor a rákot nem fedezték volna fel addig, amig sokkal
súlyosabban el nem terjedt volna. Köszönet az Úrnak ez kicsi volt és időben felfedezték.
Ima által, Isten nyugalmat adott nekem az egész procedúrán keresztül és az Ő biztositékát, hogy bármi
történjék is, Ő teljesen kontrollált mindent.
"1A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Hallgasson meg téged az ÚR a veszedelem napján, legyen oltalmad
Jákób Istenének neve! 3Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról!" (Zsoltárok 20:1-2).
Csodálatos Isten nagyszerű családjához tartozni és tudni, hogy támaszkodhatunk az imáikra, amikor
különböző szituációkkal állunk szemben az életünkben. Köszönöm Istennek a csodámat! Hiszek a
csodákban, és tudom, hogy az Úr tett egyet az én életemben is. Ő teljesen uralta a helyzetet az egész
esemény alatt. Neki adom a köszönetet és a dicséretet azért, amit tett.
Megjegyzés: Anne Johnston végzőse a UPBI-nek (mostani ÉszakKelet Keresztény Főiskola), New Brunswick-ban missziósok
gyermeke, aki különböző szempontból benne volt az igehirdetés munkájában élete nagy részében. Három gyermek édesanyja és
hat gyermek nagymamája, a West Island United Pentecostal Gyülekezetbe jár Pointe Claire, QC-ben és tagja a The King's
Translators-nak (The King’s Forditóknak).

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 thai és koreai
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!
!
Látogass el a Ladies Prayer International on Facebook és "like"-old az oldalunkat!
LadiesPrayerInternational@aol.com re.

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

Kik vagyunk . . . 1999 óta: Ladies Prayer Intl. (Hölgyek Imája Nemzetközi) nemzetközileg nők
csinálják, akik talákoznak minden hónap első hétfőjén, hogy egyesülten, fokuszáltan imába menjenek
gyermekeikért és a gyermekeik helyi gyülekezeteiért és közösségeiért.
A mi missziónk . . . Mi elkötelezettek vagyunk ennek a generációnak a spirituális megőrzésére és
még annál is többre, és a spirituális megújulásása az előző generációknak.
Amire szükségünk van . . . Elközelezett nők, akik összejönnek minden hónap első hetfőjén és
fokuszáltan imádkoznak a gyermekeikért.
Három elsődleges imapont...

•
•
•

A megváltása a gyermekeinknek (Ézsaiás 49:25; Zsoltárok 144:12; Ézsaiás 43:5-6).
Hogy felelősséget vállalnak a hitük iránt, mikor már elértek egy felnövekedett kort (I János 2:25-28; Jakab 1:25).
Belépnek az Úr aratásának missziójába (Máté 9:38).

