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Tovább épiteni Isten Királyságát Ima Által 
Haley Hulsman irása 
 

   
„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a te neved, 10jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is;'" (Máté 6:9-10, Magyar Bibliatársulat 1990.) 
  
Bármely királyságnak, hogy rendesen működjön, csak egy királya lehet a trónon; 
másképpen zavarodottság lép fel. Ahogy tudjuk a Bibliából, egy kiráyság 
feldarabolva nem tud helytálni. Nekünk muszáj alázatosnak lennünk ahhoz, hogy 
Isten királysága felemelkedjen. Az ima embereinek kell lennünk, hallani Istentől, 

hogy mi az akarata az ő gyülekezetének globálisan és helyileg is. 
 
Muszáj meghallanunk a Szive dobbanását a családjainkért és személyesen értünk is. Ez nem 
olyasvalami, ami el lett különitve a felnőtteknek, a gyermekek is képesek és készen állnak arra, 
hogy belefollyanak az effajta királyság tovább-fejlesztésébe. Ezért van az, amikor gyermekek 
imádkoznak, a dolgok változnak. Soha nem vagyunk túl fiatalok ahhoz, hogy alárendeljük a saját 
akaratunkat az Ő akaratának, hogy ezáltal az Ő királysága épüljön tovább ezen a Földön. 
 
Az én imám napi megvallása: “Istenem, engedd a királyságodat fejlődni a Földön a mai napon, és 
engedd azt, hogy ez rajtam keresztül történjen. Nekünk naponta kell felelősséget vállalni Isten 
királyáságának munkálására a Földön, és tanitani a királyág legfiatalab tagjaid, hogy ebben részt 
vegyenek. Mi iparkodunk tanitani ezt a vasárnapi iskola gyermekeinek a régiónkban is.  
 
  
E. M. Bounds megirta könyvében Az Erő Ima Által-ban, hogy “Ami a gyülekezetnek kell ma az nem 
több vagy jobb gépezet, nem új szerveződések vagy újszerű módszerek, hanem ember kell, akit a 
Szent Szellem használni tud – az ima embere, ember, aki erős az imában. A Szent Lélek nem 
módszereken folyik keresztül, hanem az emberen. Nem gépezeten keresztül jön, hanem emberen. 
Ő nem ken fel tervezeteket, hanem az embert – az ima emberét keni fel.  
 
Isten királysága csak annyira tud fejlődni, amennyire mi engedjük. Amikor engedjük, hogy 
mindenki részt vegyen a fiatal gyermeken át az idős dédmamáig, a királyság olyan módokon 
fejlődik, hogy fel sem tudjuk fogni. Mi mindannyian kell, hogy erre az egységre irányuljunk.  
  
Efézius 6:18 emlékeztet minket arra, hogy mindig imádkozzunk Szellemben. "Minden 

 

 

 



imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért 
legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért" (Magyar Bibliatársulat 
1990). 
  
Maradjunk éberek és tartsunk ki az imádkozásban, hogy Isten Királysága haladjon előre a Földön. 
Ahogy egységben dolgozunk minden korcsoporttal és haladunk előre a királyság épitésében, úgy 
a legnagyobb aratást fogjuk látni, amit valaha is tapasztaltunk.  
 
  
Megjegyzés: Halley Hulsman férjével, Nathan Hulsman mellett szolgál Svájc kinevezett képviselőjeként. Jelenleg Berlinben 
szolgálnak Németországban. Halley szerkesztője a UPC-GSN's régiós magazinnak, The Voice of the Vision-nek (A 
Látomás Hangja). Részt vesz a régió fiataljainak missziójában, valamint promóciós igazgatója a Hölgyek Missziójának, a 
PC-GSN Közösségnek.  

  

Ébernek maradni 
Tere Del la Rosa irása 
  

“Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni 
ujjaimat.” (Zsoltárok 144:1) 
  
Tizenöt évig az iskola rendszérben dolgoztam. Az egyik szerepem, amit 
teljesitenem kellet, az az, hogy tagja voltam az iskola Munkavédelmi 
csapatának.  
A megnövekedett iskolai lövöldözések miatt, a Kockázat Kezelői Igazgatóság 
és a körzet biztonsági csapata, valamint a rendőrségi osztály csatlakozott 
hozzánk, hogy kifejlesszünk egy akciótervet, abban az esetben, ha egy 

felfegyverzet betolakodó betörne az iskolába. 
  
Először is, egy stressz-szituációban, megmutatták nekünk az iskola légi felvételének a térképét, és 
kérték, hogy irjuk fel a nevünket egy darab papirra, melyre szintén rá kellett irnunk annak a 
helyiségnek a nevét, ahol voltunk 9 órakkor azon a reggelen. (Ez egy gyakorlat volt.) Ezután 
közölték velünk, hogy 9:05-kor reggel az egyik tanár férje, aki ellen felfüggesztett itéletet hoztak, 
bejutott az iskola területére és a felesége osztályterme felé sétált egy fegyverrel. Abban az 
esetben, ha először látjuk ezt meg, kérdeztek minket, hogy mit tennénk. Egy pár helyes és 
helytelen válasz után, a megfelelő akció terv fel lett vázolva. 
 
Elmagyaráztak a lépéseket, amiket tennünk kell és azt, hogy mindig készenlétben kell lennünk, 
mert a legkevésbé várt pillanatban egy felfegyverzett betolakodó léphet be az iskola területére. 
Többek között elmondták azt is, hogy mennyire fontos az, hogy mindig nálunk legyen az 
személyazonositó kártyánk, az elektronikus belépő kártyánk az épülethez, a kulcsok és a házi 
telefon. 
 
A stressz-szimuláció közepette, én spirituálisan is aplikáltam ezeket, miután itt is van egy 
felfegyverzett  betolakodó aki kutatja, hogyan pusztithatja el a gyermekeinket. Mint az ima 
asszonyai, nekünk mindig készenlétben kell állnunk.  
 
Először is, tudnunk kell, hogy kik vagyunk az Úr Jézusban és keresnünk kell, hogyan tudunk még 
közelebb kerülni és hasonlitani rá (személyazonositó kártya). Az állandó ima adja meg nekünk, 
hogy mindig a jelenlétében lehetünk (elektronikus belépő kártyánk az épülethez). Ő adott nekünk 
kulcsokat a mennyei királyságba, és hatalmat, hogy megkössünk és megtörjünk (kulcsok). 
Hivhatjuk őt kétségbe-esésünkben és kinunkban, és Ő mindig válaszol nekünk. Ezért mindent meg 
kell tennünk, hogy fentartsuk a komunikációt vele (házi telefon). 

 

 

  



  

• " A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek. " (János 10:10). 

  
Mi nem érezzük magunkat kényelmesen és magabiztosan, mikor az ellengésünk a legkevésbé várt 
időben belép az ajtókon, hogy lopjon és öljön azt, amit a legjobban szeretünk. Az Úr akciótervet ad 
nekünk: 
  

• " Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár 
szerte, keresve, kit nyeljen el" (I Péter 5: 8). 

  

• " Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a 
mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. " (Máté 16:19). 

Mint imaharcosok, nekünk egy magasabb rendű elhivásunk van, hogy befedezzünk imával minden 
pillanatot a szeretteink életében. A mi Urunk Jézusunk szorosan mellettünk áll! 
  

• " szüntelenül imádkozzatok " (I Thesszalonika 5:17). 

 
Megjegyzés: Tere De la Rosa Nemzetközi kordinátora a Nők Hispániai Evangélizációs Missziójának, SEM Egyesült 
Nemzetközi Pünkösdista Gyülekezet, UPCI 
 
  

  

Generációról generációra 
Teresa Bohannon irása 
  

 
Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit 
és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. (Zsoltárok 78:4) 
 
A Nagymamám, Nonnie ”Pearl” Jackson, egy imaharcos volt. Ha sok időt 
töltöttél Nagymama körül, megtanultál imádkozni. Amint beszállt az autóba, 
elkezdett imádkozni, amig a templomba ért, ez egy harminc perces út volt, 
mikor én gyerek voltam.  
Az imádkozási időszaka a kora reggeli órákban volt. Ha a Nagymamánál 
töltötted volna az éjszakát, az imádkozása keltett volna fel. A későbbi években, 

vidéki ima összejöveteleket tartott az otthonában. Sok emberrel találkoztam az USA-ban, akik ezt 
mondták: “Akkor tanultam meg imádkozni, mikor részt vettem a Nagymamád ima összejövetelein.” 
Hálás vagyok azért a példaértékért, amit nekem mutatott és ipakodok azért, hogy olyan 
nagymama legyek az én unokáimnak is. 
 
" Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. " 

 

 



(Példabeszédek 22:6). 
 
Ma, ahogy sétálunk végig ezen az zavaros COVID-19 vizeken, a gyermekeinknek tudniuk kell 
hogyan imádkozzanak. Ezek ilyesztő időszakok egy gyermeknek. Tanitsd meg őket a Zsoltárok 
56:4-re: “Ha félek is, benned bízom!” Bátoritsd őket, hogy idézzék ezt bármikor, ha félnek vagy 
bizonytalanok.  
 
Tűzzél ki egy időszakot imádságra és imádkozz akkor minden nap. Itt van egy kis segitség, amit mi 
használuk arra, hogy megtanitsuk a gyermekinket imádkozni. Vedd át ezeket és használd az 
otthonodban. A elkövetkezendő években mondják hát a gyermekeink, hogy “Mi végig imádkoztuk 
a COVID-19 járványos időszakot.” 
 

1. Imádkozd a dicséret és a hálaadás imáját; “Uram te vagy a _______. Köszönjük Neked a 
_______.  

2. Tanitsd meg a különböző részeit az imádságnak. Hat különböző szinű papirra lesz 
szükséged. Vágd a papirokat csikokra. Adj minden személynek egy-egy papircsikot. A 
személy, aki sárga csikot kapott, hálaadással kezdni az imádságot. Aztán összetűzi a 
papir csikját kört formálva belőle. A Fekete csik bűnbocsánatot jelent; akinek feketéje van, 
az imádkozik és keresztül tűzi a papircsikját a sárga papirkörön. Minden papircsikot 
hozzákapcsolunk az előtte lévő papircsikhoz. Kék -Hálaadás, Piros – Mások szüksége, 
Zöld – A saját szükségleteink, Fehér – Dicséret (minden imának dicséretben kell 
vegződnie). Adhatsz ehhez a láncolathoz minden nap a te imaidőd alatt is. Vagy, hogy 
még viccesebbé tedd, használj M & M's szines cukorkákat. Rendelj hozzá minden szinhez 
egy imádsági formát. Jó étvágyat a M & M édességhez! 

3. Csinálj egy ima kockát. Használj fel egy dobozt (zsebkendős dobozt például). Vágj ki 
képeket magazinból vagy nyomtass a gépedről a következőkről: család, missziós utak, 
barátok, pásztor, elnök, kórház (valami, ami betegséghez kapcsolódik). Ragaszd fel 
ezeket a képeket egy-egy oldalra. Minden gyermek felváltva guritsa a kockát az asztalon 
vagy a földön. Amelyik kép felfelé áll, azért imádkozzatok. A gyermekek élvezni fogják a 
kocka dobálást.   

Megjegyzés: Teresa Bohannon hat generációs Pünkösdista, pásztor felesége, két gyermek anyukája, Nagymamája négy 
gyermeknek, (majdnem ötnek), szerkesztője volt a WAP-nak, iró, butikja van, dizájner és jó barát! Szeret olvasni, dizájnolni, 
varrni, baratokkal lenni, és élményeket gyűjteni a családjával.  
  

  

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 

  
 

 

 

 

 
 
Kedves Imádkozó Csoportvezető, Kérlek látogass el a Ladies Prayer 
International on Facebook és "Like"-od az oldalunkat!!    Facebook Ladies Prayer 
International Link 
 

Valamint kérlek hivd meg a csoportodat, hogy iratkozzon fel erre az INGYENES újságra a: 
  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
vagy küljd emailt a:  LadiesPrayerInternational@aol.com -ra 
 
Kérlek oszd meg ezt az információt a gyülekezetedel, barátaiddal és családoddal. Köszönjük, hogy a 
tagja vagy ennek az szárnyaló ima missziónak és hogy segitesz nekünk terjeszteni az INGYENES 
újságunkat és a Facebook oldalunkat! 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 


