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Az ima sziveket változtat meg. 
Irta Amy Stoops 
 
 

 

 

 “Bárhogy is lesz, Uram! ez az imádság, amelyet bátor anyósom húsz évig imádkozott, míg legidősebb fia a 
bárkán kivül élt. Nagyon bízott, keményen imádkozott, és hevesen harcolt érte. Ma ez a "fiú" egy vasárnapi 
iskola felügyelője, énekel a dicsőitők csapatában, és megengedi Istennek, hogy az ő dicsőségére használja őt. 
Meggyőződésem, hogy az üdvössége azért jött el, mert a mama bízott Istenben olyan helyzetben is, amelyeket 
egy "bármi is lesz Uram" ima vezetett. Haza imádkozta fiát. 
Figyeltem és tanultam, és jó dolog, amit tettem. Most van egy lányom, akinek szüksége van az anyjára, hogy 
bízzon abban, hogy imádkozzon: "Bármi is lesz, Uram". Az Úr adott nekem egy igét, amely ígéret lett, amihez 
ragaszkodom. "Reménykedhetsz a jövőben - így szól az Úr -, mert visszatérnek fiaid hazájukba. " 
(Jeremiás 31:17). A lányom haza fog jönni. A hatékony és buzgó ima visszahozza. 
Ezékiel 36: 26-27 az asztalomon van a munkahelyemen. Ott van, hogy emlékezhessek arra, hogy minden nap 
imádkozzak a gyermekeimért. "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a 
kőszívet, és hússzívet adok nektek. 
 Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint 

éljetek,törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek”Imádkozz, amikor sötét van. Imádkozz, amikor 



félelmetes. Imádkozz, amikor haszontalannak tűnik. Imádkozz, amikor villog a remény; imádkozz, amikor a 

remény megcsillan; és imádkozzatok. Biológiai anyuka, örökbefogadó édesanya, bónusz mama, spirituális 

mama, imádságaid hatalmasak! Imádságaid megvilágítják a hazafelé vezető utat. 

 
Megjegyzés: Amy Stoops aktívan részt vesz Isten országában. A miniszter felesége és anyja mellett a Dirigere Keresztény Akadémia (K-12) 
igazgatója és a Maine-i kerületi hölgyek titkára.   

Ima utazás 
Irta Crystal Wallace 
 
 

 

 

Szeretek utazni! Szeretek utazni, hogy megnézzem a barátokat és a családot, így ismerős helyekre utazom, de 
szeretek új helyekre is utazni és új látnivalókat is megnézni. A misszionárius munka egyik előnye az utazási 
lehetőség. Az elmúlt néhány évben harmincegy államot és két tartományt látogattunk meg, miközben 
helyettesítettünk valakit. Megadatott nekünk az is, hogy kilenc európai országba utaztunk. 
 
Néhány utazás  családunkkal és barátainkkal történt, és ezek az utazások sok csodálatos emléket 
eredményeztek. Az utat azonban sokszor egyedül kellett megtenni ... egyedül ... egyedül. Ezek nem mindig 
olyan kellemesek; azonban minden utazási élményből ki lehet hozni valami jót. 
 
Az egyik kedvenc fotóm gyerekkoromból származik, amikor én és apám imádkozva egy kanapé mellett 
térdelünk. Három vagy négy éves lehettem akkor. Ez a kép állandóan emlékeztet arra, hogy milyen boldog 
vagyok, hogy imautam elindult ilyen fiatal korban. 
 
Életem során ez a bizonyos utazás egy  folyamat és oktatás volt. Időnként durva és rossz utak voltak, kitérők, 
rossz kanyarok és út közbeni meghibásodások. Időnként úgy tűnt, hogy a viharok az utazás késésletetését 
jelentik. Máskor az időjárás tökéletes volt, az utak tiszták és torlódásoktól mentesek voltak, és az út során új 
magasságokba emelkedhettem. 
 
Sokszor áldott voltam, hogy családtagok és barátok utaznak velem, és ezek nagyon emlékezetes idők. De volt, 
amikor a helyzet megkívánta,hogy  egyedül utazzak. Így tett Jézus is: 
 
"De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, 
egyedül volt ott. " (Máté 14:23). 
 
" Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. " 
(Márk 1:35). 
 
(Lásd még Márk 6:46, Lukács 6:12, Lukács 5:16, Lukács 9:18, Máté 6: 36-39.) 
 
Néha az út hosszúnak, magányosnak és nehéznek tűnik, de imádságban kételytől a hitig, a csatától a 
győzelemig, a gyengeségtől az erőig, a betegségtől az egészségig és a félelemtől a bizalomig haladtam. 
Mindezt azért, mert volt egy anyám és apám, akik nem csak az imáról beszéltek, hanem otthonunkban 
bemutatták azt, és nagyon fiatalon elinditottak a saját imaútamon. 
 



"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. " (Pélabesz. 
22:6).  
 
Megjegyzés: Crystal Wallace és férje, Kevin az UPCI tengerentúli képviselője Belgiumban. 

  

Haza az ellenség földjéről. 
IrtaWanda Chavis 
  

 

 

A régi Bibliámban még mindig van egy példányom Cortt iraki katonai behivásáról. Egy pillantás arra a 
könnyfoltos papírra: 
Isten nem mindig mond igent. 
Bizalmi problémáim voltak. 
 
HITEM volt, hogy Isten törölni fogja ezeket a parancsokat. Hogy itthon tartsa a fiamat. A hitem ott ért véget. Nem 
bíztam abban, hogy Cortt biztonságosan hazajön, ha háborúba megy Irak inváziója során. Mégis, el kellett 
mennie. 
 
Napokig nem tudtam imádkozni. Féltem és aggódtam. De hadd legyek őszinte; Mérges is voltam. Miért kellene 
most Istennel beszélnem? Az elmúlt négy hónapban nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyott, miközben 
imádkoztam és böjtöltem. 
 
Végül felzokogtam a csalódottságomat, és megtértem, amikor Isten megmutatta nekem a bizalmi problémaimat. 
Biztosított róla, hogy Cortt-ot biztonságosan hazahozza; Terve és célja volt Cortt számára a háború idején. 
 
A legfurcsább imát imádkoztam a következő évre. Megoszthatom veletek ezt az imát, főleg aki tékozlókért 
imádkozik? A valóság az hogy a gyermeked háborúban van - egy idegen földön. Talán bevetés alatt van; vagy 
hadifogoly. Úgy érzed, ez egy olyan hely, amely távol áll Istentől. De van ilyen hely? Ha Isten mindenütt jelen 
van, hogyan távolodhatunk el tőle? 
 
Isten biztosította, hogy Cortt biztonságosan haza fog jöni, ezért imáim nem az ő testi épségéért szóltak. Imám 
mindig az erkölcséért és a mentális egészségéért szólt. Kétségbeesetten közbenjártam ezért, és nem értettem, 
miért is valójában. Végül utánanéztem a morál definíciójának: "erkölcsi vagy mentális állapot a bátorság, a 
fegyelem, a nehézségek elviselésére való hajlandóság; képesség önmagában és másokban való hit 
fenntartására." 
 
Eszembe jutott Lukács 12: 28, amely így szól: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de nem képesek 
megölni a lelket, hanem inkább attól féljenek, aki képes megsemmisíteni a lelket és a testet is a pokolban." Azt 
akartam, hogy a fiam "egészben" térjen haza. Megdorgáltam és megfenyegettem az ellenséget, hogy nem 
károsíthatja Cortt elméjét. Imádkoztam az elszigeteltség, a depresszió és a magány érzése ellen. Imádkoztam, 
hogy ösztönözve legyen a szellemben. 
 
Amikor tékozlóidért imádkozol, imádkozz ugyanezekért. Fedd le elméjüket Jézus vérével. A Máté 18-as tékozló 
történetében, amikor magához tért, eszébe jutott, milyen jó volt apja házánál. Elhagyta otthonát, mindenkit 
csalódást okozott; de mindezeken keresztül nem romlott meg a morálja. Újra irányitotta imáit. Gyermeke épen 
és egészségesen tér haza abból a háborúból. 
 



"Ezt mondja az Úr: Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed 
jutalma - így szól az Úr -, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. " (Jeremiás 31:16). 
  
  
Megjegyzés: Wanda Chavis és férje, Jeff 1981 óta lelkipásztori szolgálatot teljesítenek az észak-karolinai Spring Lake-i Egyesült Pünkösdi 
Egyházban. Wanda a kerületi női minisztériumok elnökeként dolgozik, és a Picture of Health & Thermography, LLC tulajdonosa.   

Legyél buzgó amig el nem jön. 
 Irta Aimee Staten 
  

 

 

A mai világban túlságosan könnyű elfáradni az ellenség támadásaiban. Valójában ez reális. Bárhová nézünk, 
betegség és küzdelem folyik. A világ minden táján az emberek minden eddiginél magasabb arányban élnek 
depresszióban, öngyilkosságban és mentális betegségekben. 
 
Elég, ha a legsztoikusabb keresztény nő vereséggel felveti a kezét! Bevallom, hogy néha úgy éreztem, hogy 
feladom. De aztán újra elolvastam a Lukács 19: 12-13-at, és rájövök, hogy mit érthettem félre a "buzgók 
legyetek, amíg el nem jövök" jelentéséből. 
 
Amikor a családunk válaszolt a lelkészi elhívásra, azt hittem, tudtam, mire számíthatok. Gyorsan rájöttem 
azonban, hogy bármit is gondoltam, amit tudok, nem elég. Az imaéletem nem volt elég a csatákra, amelyeket át 
kellett élnünk. Az érzelmi stabilitásom nem volt elég a küzdelmekhez, amelyekkel szembe kell néznünk. 
Remegtek bennem a kételyek és a félelmek. 
 
Íme, amit Isten adott nekem az egyik legkeményebb időszakomban: Amikor egy hatalmas nemzet katonai 
győzelmet arat egy ellenséges nemzet felett, ez csak a harc kezdete.Annak a nemzetnek akkor  el kell foglalnia 
az ellenség területét, amíg polgárainak szabadságát el nem érik. Egyszerűen nem elég megvívni a csatát, majd 
elhagyni a pályát, ezt fedeztem fel. 
 
Ebben a személyes küzdelemben találkoztam Raymond Woodward leckéjével az effektív és buzgó imádságról. 
"Rendíthetetlen elszántságra és fáradhatatlan erőfeszítésekre van szükség a bizonytalan béke megőrzéséhez 
és az új szabadság megóvásához azok ellen, akiknek ideológiája a diktatúrát részesíti előnyben a 
demokráciával szemben, és akik semmit sem fognak megállítani a folyamat szabotálása és a haladás 
visszafordítása során. Kihirdethető a győzelem, de a megszálló erőknek gondoskodniuk kell a győzelem 
érvényesítéséről. " 
 
A megszálló erő megváltoztatja a nemzet arculatát. Akár akarja, akár nem, a megszállt nemzet kezdi átvenni 
megszállói kultúráját és szokásait. 
 
Amikor Isten elhívott, az nem hiba vagy tévedés volt. Felhívott - sajátos készségkészletével, személyiségével és 
igen, hibáival. Elhívott buzgóságra, amíg ő el nem jön. 
 
Nem tudom te hogy vagy vele, de a hitem annyira megnőtt - még ebben a borzalmas időszakban is világunkban 
-, mert végre rájöttem, hogy Istenem valóban milyen hatalmas. . . és Ő az én oldalamon áll. Az én oldalamon! 
 
Talán itt az ideje, hogy abbahagyjuk magunkat ugy látni hogy az ellenség támad, és fordítsuk meg az asztalt. 
Felfegyverezzük fel magukat. Hagyjuk ragyogni dicsőségét, ahogyan magabiztosan  ki vonulsz, tudván, hogy a 
király véd téged. 
  



Buzgóság - ne csak végezz - legyen erőd, Isten hatalmas keze alatt. Foglalkozz vele és változtasd meg a helyi 
kultúrát imáidnak erejével, és terjeszd a Szentlélek kenetét, bárhová is mész. 
  
NMegjegyzés: Aimee Staten házasságban él David Statennel, és ők felnőtt lányuk, Aubrey, az arizonai Globe-i lelkész segítségével. Aimee 
volt újságíró, jelenleg megyei ösztöndíjas adminisztrátor és titkár az arizonai női minisztériumoknál. Élvezi a történelmi házakat, a díszítést, a 
hosszú sétákat a férjével és a takarékos vásárlást.   

From the Editor 
God is doing mighty things! 

 

 

God is opening many doors and this newsletter is now available in  
English, Arabic, Chinese, Czech/Slovak, Dutch, French, Georgian, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, 

Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Sinhala, Sri Lankan, Cree and Thai 
Please help us pray for more translators! 

 
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!  
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!   
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: Ladies Prayer International 
  
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! 
   

 

 

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 Lin 



 


