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Az Ima megváltoztat
Irta Bre Uzzell

"Változtass meg, Uram. Változtass meg, Uram. Ne hagyd, hogy ugyanaz maradjak. Olyan akarok lenni, mint te.
Vedd át az életemet. Tedd az életemet pont olyanná, amilyenre szeretnéd. Ó, Uram, kérlek, változtass meg.
Változtass meg, kedves Uram. "
Ennek a dalnak a szavai csengtek a fejemben, amikor a cikkhez készítettem a gondolataimat. Az ima
megváltoztatja a szívet, de néha a legfontosabb változás saját szívünkön belül van. A Zsoltárok 51: 12-ben
Dávid így imádkozott: " Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.".
Különösen fontos, hogy folytassuk imádságunkat, és ne adjuk fel.
Amikor először házasok voltunk, a férjem sok éven át lelki küzdelemben és visszalépésen ment keresztül. A
fiaink akkor még nagyon fiatalok voltak. Aggódtam, hogy ők is érezni fogják a lelki csatát. Ez idő alatt naponta
két szentírást imádkoztam, a 23. zsoltárt és a II. Krónika 7:14 -et. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy
imáim nemcsak a férjemét, de a saját szívemet is megváltoztatták. Az Úr az én pásztorom, és minden nap vezet
a csendes vizek mellett. Ha nem imádkoztam volna naponta, hogy Isten megváltoztassa férjem szívét, soha
nem tudtam volna megengedni, hogy az Úr megpuhítsa a szívemet. Szerencsére a férjem hallgatta az Úr
hívását és megalázkodott, hogy visszatérjen a gyülekezetbe. Nem csak Istent szolgálja most, hanem
engedéllyel rendelkező szolgálóvá is vált, aki kenettel tanít és prédikál. Mindkét fiunk Istent is szolgálja;

mindketten bibliai quizzerek voltak, és mindketten szolgálnak abban a szolgálatban, amelyben ők segíteni
tudnak. Hálás vagyok, hogy Isten segített nekem látni az áldásokat a völgyemben.
Néha úgy érezhetjük, mintha az életben minden ellenünk van . Feleségként és anyaként sok plusz terhet
veszünk a vállunkra - időbeosztással, házunk rendjének megőrzésével, családunk gondozásával terheljük meg
magunkat. Ha valami nem sikerül, kudarcnak tűnhet. Különösen ez az év volt sok a családok számára. Sok
egyházi családunk munkahely-elvesztéssel vagy fizetés elvesztésével küszködik, mert karanténba kellett
lenniük. Csakúgy, mint Dávidnak, nekünk is imádkoznunk kell. Az ima megváltoztathatja a körülményeink
szemlélését. Lehet hogy szükölködnünk ebben a hónapban. Lehet, hogy a számlákat nehezebb kifizetni, de
nézzük meg áldásainkat - az Úr biztonságban tart minket tetővel a fejünk felett. Körülöttünk van a családunk.
Gyermekeink az Urat szolgálják. Áldottak vagyunk!
Változtasd meg a szívemet, Uram. Segíts meglátni a harc közepén az áldásaimat.
Megjegyzés: Bre Uzzell Steve Uzzell tiszteletes felesége és két csodálatos fiú anyja. Jelenleg francia nyelvet tanít Ste. Genevieve, Missouri.
Házi temploma a Missouri Poplar Bluff-ben található Bluff City Apostoli Istentiszteleti Központ, Dustin Williams lelkész.

Ima otthon.
Irta Darla Brochu

Emlékszem, milyen izgatottak voltunk, amikor rájöttünk, hogy első gyermekünket várjuk. Alig vártuk, hogy találkozzunk
kisfiunkkal - megfoghatjuk, szeretettel áraszhtajuk el, vigyázhatunk rá. Fiatalok voltunk, tapasztalatlanok, és igen, kissé
naivak is. Nem tartott sokáig, mire rájöttünk, hogy mi vagyunk a felelősek, hogy mindent megtanítsunk ennek a gyereknek.
Szülőként meg kellett adnunk gyermekünknek azokat a készségeket, amelyekre szüksége van a túléléshez és az életben való
sikerhez.
Szülőként a mi felelősségünk, hogy megismertessük gyermekeinket Jézussal, és megtanítsuk őket imádkozni. Az imádkozás
egyszerűen Istennek való beszéd. A tanítás korán kezdődik, még mielőtt megtanulnának beszélni. Hogyan? Azzal, hogy
hagyod látni és hallani, hogy imádkozol értük.
Ahogy nőnek és jobban tudnak kommunikálni, kezdheted azzal, hogy "megismétlik", amit mondasz. Különösen lefekvéskor
tettük ezt. Arra kértük Istent, áldja meg anyut, áldja meg apát, áldja meg Bootsie-t (macskánkat). Ahogy idősebbek lettek,
hagytam, hogy hallgassák maguk is az imát. Fontos, hogy gyermekeinket naponta bevonjuk az imádság rituáléjába.
Később családi imádságok voltak. A hangulat megteremtése érdekében csendesen feltesszük a keresztény zenét. Gyakran
volt "imakérésük". Elvártuk tőlük, hogy imádkozzanak velünk; eközben játék és mesekönyvek nem voltak
engedélyezettek. Ha elfáradtak, nyugodtan lefeküdhettek a földre. Látták, hogy imádkozunk, és bevonva őket megmutattuk
nekik, hogy az imádkozás fontos dolog, amit a felnőttek végeznek.
Ha gyermekeink idősebbek lesznek, ez nem jelenti azt, hogy késő megtanítani őket imádkozni. Semmi sem állhat távolabb
az igazságtól. Soha nem késő elkezdeni megtanulni az ima fontosságát.
Hogyan imádkozzak - mit mondjak ?? Az ima "szendvics" illusztrációját használtuk.
Felső zsemle: Dicséret - adj dicséretet és becsületet Istennek azért, aki Ő
Saláta: megbocsátás - kérd meg, hogy bocsásson meg minden bűnünkért
Sajt: Szükséglet - néhány aranyos dolgot el lehet mondani ekkor - kiskutyát szeretett volna a lányunk. (Igen, kapott egyet.)
Hús: Isten akarata - Isten, a te akaratod mindenben teljesüljön
Alsó zsemle: Dicséret - újra!

" Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet.
" (Zsoltárok 17: 6).
"Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. " (Péld
22: 6).
Megjegyzés: Paul és Darla Brochu 27 éve misszionáriusok Franciaországban. 2 gyermekük van Justin és Danae, valamint 2 unokájuk.

Isten szeretetet nevelni gyermekeinkbe
Irta Raina Hinton

Egész életemben lelkipásztor gyermekeként neveltek. Három testvérem van, ma már mindannyian gyerekekkel
házasok, és mindannyian hűen dolgoznak egyházunkban. Az évek során sokszor megkérdezték tőlem, hogy
"vajon hogy csinálod azt hogy a gyermek ilyen szorgalmasan dolgoznakeid a gyülekezetben? Mi a titkod?".
Nem büszkeséggel írom ezt a cikket. Sokat hibáztunk mi is, és hidd el, hogy részünk volt a konfliktusokban; de
soha nem váltunk el egymástól a Krisztuson alapított alapok miatt, amelyet szüleim segítettek nekünk felépíteni.
A Példabeszédek 22: 6-ban kimondják: "Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor
megvénhedik is, el nem távozik attól. " Tehát ma szeretnék megosztani néhány irányelvet, amelyet szüleim
használtak arra, hogy ezen az úton haladjunk.
1. Hozd el a gyerekeidet a gyülekezetbe minden lehető alkalommal. Vasárnapi iskola, ifjúsági osztály,
szolgálatok, ismerkedés, imaestek stb. Anyukám teljes munkaidőben dolgozott, amellett, hogy lelkész feleség
volt, ami nem volt könnyű, de az egyházat prioritásnak tekintették. Következetesek voltak ebben. Ezenkívül
szüleimnek volt egy közös szabályuk, miszerint SOHA nem fogják büntetésként használni azt hogy
gyermekeinket egyházi tevékenységektől elszakitsa. - Nos, büntibe vagy, így nem mehetsz az ifjúsági
kirándulásra. Az egyházi kirándulások nem luxusok, hanem szükségletek! Az elmúlt év megerősítette, hogy
mennyire fontos az idő Isten családjával.
3. A "mert megmondtam" szót nem használták a bibliai elvekkel vagy meggyőződéssel kapcsolatos kérdések
megválaszolásakor. Egyesek úgy érezhetik, hogy egy gyermek amikor kérdéseket tesz fel, hogy "miért?" azt
jelenti, hogy a visszaesésen gondolkodnak. Nem, vedd ugy hogy ez egy szép pillanat a spontán
bibliatanulmányozásra. Az, hogy én mondom, nem alap, amelyre építeni lehet. Mutasd meg nekik a
szentírásokat, honnan származik ez a bibliai erkölcsi / meggyőződés.
4. A szeretet és a megbocsátás legyen jelen minden nap. Soha nem kételkedtem abban, hogy a szüleim
szeretnek-e. Még ha tíz perccel azelőtt is volt egy vita, a szeretet mindig érvényesülni fog. A megbocsátás
megtanításához be kell mutatnunk, hogy ez kétirányú utca. A szülő ugyanúgy kérhet megbocsátást, mint a
gyermek.
5. Kérjen segítséget. Ha segítségre van szüksége a templomba juttatáshoz, ha tanácsra van szüksége, ha úgy
érzi, hogy a súly túl nagy ezen a héten. . . kérjen segítséget. Krisztus teste vagyunk.! A Biblia kimondja az I.
Korinthusbeliek 12:12 -ben: ". Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha
sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. ."
Mint szülők, mindennap áldozatot hozunk gyermekeinkért, és ez arra emlékeztet, hogy egyikük sem marad
észrevétlen. Ma, megtisztelem szüleimet az áldozatokért, amelyeket értem és testvéreimért hoztak. Ösztönözni
kell. Isten rád bízta gyermekeidet; Hisz benned.

Megjegyzés: Raina Bibb Hinton az arizonai Phoenixben született és nőtt fel. Férjével jelenleg az (egyházi név beillesztése) zenei és ifjúsági
szolgálataiban szolgál, amelyet apja pásztorol

A szerkesztőtől
Isten hatalmas dolgokat tesz!

sten sok ajtót nyit meg, és ez a hírlevél ma már elérhető
Angol, arab, kínai, cseh / szlovák, holland, francia, grúz, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel,
portugál, román, orosz, spanyol, szuahéli, svéd, tagalog, szingaléz, Srí Lanka-i, Cree és thai
Kérjük, segítsen imádkozni további fordítókért!

If you wish to receive any of the above translations please send request to LadiesPrayerInternational@aol.com
and we will be delighted to add you to our mailing list!
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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
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