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Keress rá a Ladies Prayer Internationalra a Facebookon és "likeold" az
oldalunkat!
Az én imam, az én kertem, az én életem.
Irta Vicki Simoneaux

Sokat beszélünk az imáról, és sokszor mondjuk. "Én is imádkozom veled."
És tényleg úgy értjük. De tényleg.
Most pedig arról a kertről.
Áldott vagyok, hogy volt egy nagyapám, aki valódi déli kertész volt. Ültetett
borsót, okrát, burgonyát, uborkát, kukoricát, és bármit, aminek jó volt a Perry
megyének a talaja, az Alabamai föld. Fiatal lányként, jó időtöltés volt
eltölteni egy hetet vele a régi parasztházban. Valahogy azt hiszem, a
munkában több volt a játék és a kevésbé a munka. Mindazonáltal Papa megengedte, hogy addig
dolgozzak, amíg már unatkozom vagy fáradt vagyok, és akkor azt is megengedte hadd játsszak.
Akkor tinédzserként, a kertészkedés kevésbé volt szórakoztató és csak munkának látszott. Nem
volt többé elbűvölő, ha egy hétet töltöttem Perry megyében a régi parasztházban.
Az életben az imádság is hasonló, jön egy fellángolás, amikor beszélünk róla, könyveket olvasunk
róla, sőt speciális szemináriumokra is megyünk. Valahogy, amikor be kell hoznunk a való életbe,
kevésbé elbűvölővé válik.
Úgy tűnik, hogy néha az imát pánik gombként használjuk. Az élet kertje hervad és a kártevők

átveszik a hatalmat. Mit csináljunk? Pánikba esünk és imádkozunk. Nem szabad várnunk, amíg az
aszály a kertünkön elszárit mindent, majd behozzuk a víz tartályokat, és eláztatjuk a tikkadó
növényeket, hogy újjáéledjenek. Igen, a víz segít, de a minden napi gazdálkodó eső sokkal jobb
eredményt hoz.
Míg Zimbabwe-ban, Dél-Afrikában éltünk, megtaláltuk a különbséget az önellátó kertészek és a
kereskedelmi vagy kenyérkertes kertészek között. A megélhetési kertészek csak annyit tudnának
előállítani, hogy néhány hónapon keresztül egy háztartást tápláljanak. A kenyérsütő-kertészek
elegendőt termeltek nemcsak családjaiknak, szomszédjaiknak és nemzetüknek, hanem, hogy
határokon túl is exportáljanak.
Olyan módon kell élnünk és imádkoznunk, hogy életünk és imáink messze eljussanak.
Talán mondhatjuk azt is, hogy királyi kertészek vagyunk és királyi imákat imádkozunk. Lehet, hogy
nem nagyon könnyü. Időnként még rendetlen is lehet, de milyen jutalom a kertész számára az
asztalnál ülni, és megkóstolni a munkájáért járó javakat. Az imáinkat és az életünket olyan módon
kell művelni, hogy élvezhessük a jutalmakat!
Megjegyzés: Miután több mint húsz évet töltött Afrikában, mint UPCI misszionárius, Vicki Simoneaux ma i Houstonban él,
ahol a férje pásztora a Victory Worship Centernek. Szeret a családjával lenni, különösen unokájával, Emilyvel.

Egyedül jövök a kertbe.
Irta Jessica Marquez

"Én egyedül járok a kertbe, míg a harmat még a rózsákon van, és hallom,
hogy a fülemben valami hang hallatszik, az Isten Fia kinyilatkoztatja magát,
és velem jár, és velem beszél. (C. Austin Miles: A kertben).
A gyermekkorom egy régi kedvenc himnusza csöng a fülembe, és a lelkem a
kórus hallatán felbuzdul: "És velem jár, és velem beszél."
Gyermekként sosem tudtam volna meg a számtalan alkalmat, amikor
hivtam, hogy sétáljon és beszéljen velem a szorongás, a fájdalom, és a kudarc idején. Felnőttként
azonban mindig tudni akartam, hogy az Isten, akivel gyermekként találkoztam, biztosan soha nem
fog elhagyni vagy elfelejteni engem.
A következő versszakok, az úgynevezett "Az imádság a kertben",cimü igerészből jutnak eszembe,
mint egy dallam visszhangzik a gondolataimban:
"Jézus velük jött egy helyre, amelyet Gecsemánának hívtak, és így szólt a tanítványokhoz:" Üljetek
le ide, amíg elmegyek és imádkozom ott. " És vevé magával Pétert és Zebedeus két fiát, és
monda nékik: maradjatok itt velem. "(Máté 26: 36-38).
A Gecsemána az az összetörés helye, az akaratnak és testnek törése. Dr. Cindy Miller egyszer azt
mondta: "Hogyan jutunk el a kereszthez, ha sosem szabadulunk ki Gethsemane-ből? Őrökre a
kerben fogunk keringeni, és nem engedjük meg magunknak, hogy az Úr előtt megtörjünk?"
Ezek a szavak az elmémben és a szívemben csengtek, akkor is és még ma is. Felajánlotta, hogy
vegyem fel a keresztemet és kövessem Őt, de hogyan járhatok vele és ő velem, hogyan
beszélhetek vele és ő velem, amíg nem tudom kimondani: "Nem az én akaratom, hanem a tiéd
legyen meg. "

A törés újra és újra megtörténik, olyan sokszor, ahányszor arra szükség van annak biztosítására,
hogy az út melyen járunk a jó irányba menjen. Ez alatt a folyamat során felismerjük, hogy az idő
sosem lassul. Szeretett csecsemők szeretett fiatal felnőttekké válnak. Mint két tinédzser édesanyja
a kollégium elhagyásának szélén, látom a gyerekeket, hogy imádkoztam értük szorgalmasan attól
a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy magamban hordom őket. Arra kérem az Istent, hogy
keresse a szívemet, valamint az övékét is.
Imádkozom, hogy a kertben találják meg az idejüket ők is, amikor Istenük arcát és akaratát
keresik. Ahogy a régi himnusz rezzenése visszhangzik a fülemben, állok - várom, figyelem és
imádkozom -, hogy ők is hallják meg az Ö hangját. "A kertben maradnék vele, bár az éjszaka
közel, de mondja hogy menjek el, a jaj hangján keresztül a hangja hozzám szól."
Megjegyzés: Jessica M. Marquez az Egyesült Pünkösdi Egyház Nemzetközi Egyházának és egy észak-amerikai
misszionáriusnak Miami városának rendelt minisztere. Ő a Nők Női Miniszterének alapítója és igazgatója, a Nemzetközi.
Legnagyobb öröme hogy feleség lehet, Antoniohoz és anyja a világ két legjobb gyerekének, Antonio Jrnak. és Lexynek.

Szerelem első látásra.
Irta Jackie Little

Hogyan írhatnánk le, hogy milyen szerelembe esni? Egyesek azt mondják, hogy
folyamatosan gondolkodnak a személyen - éjjel és nappal. Mások szerint
vágyakoznak arra, hogy együtt lehessenek. Ugyanezek az érzések és
viselkedések bizonyulnak, amikor beleszeretünk Jézusba is.
Sok dolgot tudunk szeretni ebben a világban. Szeretem a napsütést, a fagylaltot
és a meleg nyári napokat. Szeretem egy lángoló tűz mellett ülve, hallgatva a
gyermekeim nevetését, a gyönyörű vizpart mentén haladva, és a férjemmel
randizni. Szeretem megosztani az evangélium igazságát egy éhes lélekkel, felfrissülve az Isten
Igéjével és az Úr jelenlétében.
Azt mondhatjuk, hogy először is szeretjük Istent, de tényleg? Első szeretetünket azt bizonyítja,
hogyan töltjük el az időt és a pénzt. Isten iránti szeretetünket akkor bizonyítjuk, amikor
folyamatosan gondolkodunk róla, és vágyakozunk az Ő jelenlétére. " Isten! én Istenem vagy te, jó
reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a
melynek nincs vize;" (Zsolt 63: 1).
" És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem." (Jer 29:13).
Hogyan tudassuk gyermekeinkkel, hogy szeretjük Istent? Tudni fogják, ahogy megfigyelik a
cselekedeteinket. Amikor kedvesek vagyunk azokhoz, akik bántalmaztak bennünket, mikor
továbbra is szolgálunk amikor az emberek hálátlanok , mikor pénzügyeinkkel támogatjuk Isten
munkáját, és amikor mi elsőbbséget adunk neki.
* " Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, és teljes elmédbõl és
teljes erõdbõl. Ez az elsõ parancsolat." (Márk 12:30).
* " Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."
(János 13:35).
* " Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az
Isten is a Krisztusban megengedett néktek." (Efézus 4:32).

Napi választásaink rávilágítanak prioritásainkra, és feltárják, hogy ő az első szeretetünk. Ezek a
napi választások hatással vannak arra a pályára, amelyet gyermekeink a jövőben választanak
majd. Legyen terved a prioritásaidról; bölcsen válaszd, és Isten legyen az első szereteted.
Megjegyzés: Jackie Little a Maine kerületi hölgyek minisztériumok elnöke. Áldott, hogy Lewiston, Maine közösségét
szolgálja, férje, Todd Little lelkész mellett. Fantasztikus gyerekei - Nathan, 15 éves és Kristen, 13 éves.

A postafiókból
A mai e-mailben szereplő cikkek (December LPI hírlevél) szépek voltak. Köszönöm a szellem
kiválóságát, ami e szolgálatba kerül. -Crystin Latta
Dicséret jelentés
Dicsérjétek az Urat! Dicsőség Istennek. Már vártam ezt a pillanatot, hogy megosszam ezt a
gyönyörű bizonyságot Isten átalakulási erejéről és megbékéléséről a fiam életében.
A tizenéves fiam lázadni kezdett. Az ellenség azt mondaná nekem, hogy nem fog visszatérni.
Imában eltöltött órákra és éjszakákra fektettem be időmet . Az év elején a fiam elkezdett kicsi
lépésekben lépni Isten felé.
Most, amint ezt a bizonyságot írom, ő teljes mértékben elkötelezte magát Istennek és a
Dicséret és Istentisztelet csapatának, az Usheringnek, a Heti Imádkozó Találkozónak, a Tanítványi
Tanfolyamoknak, az Ifjúsági Csoportnak. Szavai azt mondták nekem, hogy "Anya, amikor a
világban voltam, mindent odaadtam, most már Istennek élünk, mindent oda akarok adni az
Istennek". Naponta megköszöni Istennek, és nekünk, mint a szüleinek, hogy nem adtuk fel.
"Ne adjuk fel a jó munkát a megfelelő szezonban aratni fogunk ".
-Sis Arieta Namakadre. Püspök felesége a NorthernLight pünkösdi templom Darwin. Ausztrália

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!

We have followers in the USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece,
Colombia, Canada, Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana,
Jamaica, Puerto Rico, South Africa, Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia,
Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, Ethiopia, Lebanon, Trinidad,
Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haiti,
Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South Korea, Nigeria, Bolivia,
Turkey, Japan, Germany, Bulgaria, Portugal, El Salvador, Thailand, United Arab Emirates,
Afghanistan and Vanuatu.

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!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
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.
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