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oldalunkat!
A kegyelem ajándékai.
Irta Liann Grant

" Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem
szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük;]" (Róm
12: 6).
Mindannyiunknak ajándékokat adományozott Isten hogy használhassuk
azokat a királyságában, és a gyermekeink is saját egyedi ajándékokat
kapnak. A fenti vers szerint ezeket az ajándékokat az Isten által adott
kegyelem határozza meg. Tehát pontosan mit jelent ebben a kontextusban a
kegyelem?
A "charis" görög szó több mint 150 alkalommal jelenik meg az Újszövetségben, és több
jelentése is lehet. Ez a forditás, illik ide a legjoban: " Isteni befolyás a szívre, és annak az
életben való visszaverődésére". Isten isteni adományokat ad nekünk, de szándéka az, hogy
aktívan használjuk őket (tükrözzük őket) a mindennapi életünkben.

Ahogy imádkozunk gyermekeinkért, Isten megmutatja nekünk, hogyan kell szolgálni nekik. Az
imádság révén megragadjuk az isteni befolyást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy
tükrözzük Isten kegyelmét gyermekeinknek. Először szolgáljuk a hozzánk legközelebb állókat,
beleértve a gyermekeinket, majd tágabb értelemben, ahogy Isten nyitja a lehetőséget.
Az I. Korinthus 15: 10-ben Pál háromszor használja a "kegyelem" szót ("charis"), és úgy tűnik,
hogy ugyanaz a kétrészes fogalom illik ide. "De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és
az õ hozzám való kegyelme nem lõn hiábavaló; sõt többet munkálkodtam, mint azok
mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.."
A kegyelem két eleme minden esetben látható: az isteni befolyás és az élet reflexiója. Isten
kegyelme által szolgált Pál apostol, és Isten használta arra hogy, másokat megáldjon. Az
Isten által adott kegyelem nem volt hiábavaló, mert Pált munkálkodott, hogy aktívan szolgáljon
másoknak. És az Isten kegyelme vele maradt; ez nem egyszeri tapasztalat, hanem valami,
amit Pál folytonosam müvelt.
A kegyelem két része elválaszthatatlan, mint a hit és a vele járó munkák. Kegyelmet kapunk,
és visszatükrözzük azt a körülöttünk élőknek, különösen a gyermekeinknek. Isten mindig több
kegyelmet ad nekünk, még akkor is, ha úgy érezzük, nem érdemeljük meg. Isteni befolyása
folytán továbbra is kegyelemért fogunk imádkozni a gyermekeink számára, hiszünk abban,
hogy Isten aktiválja a szolgálati ajándékokat is számukra.
"Azért, miképen mindenben bõvölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden
buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bõvölködjetek." (II.
Korinthus 8: 7). Éljünk kegyelemben és bővelkedjünk benne!
MEGJEGYZÉS: Liane Grant egy hiteles angol / francia fordító, valamint a My Steps rendelés és a "Schedule Your
Dream" című könyv irója. Ő és férje Scott az UPCI Metro Missions program keretében Montreal-Quebec-ben epitenek
gyülekezeteket. Liane a Quebec Ladies Ministries elnöke, és a The King's Translators alapítója és projektmenedzsere,
egy olyan önkéntescsoportnak, akik a francia apostoli források at biztositják.

Kegyelem a büdös zokniban.
Irta Randa Chance

És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tõle; " (Lukács 12:48, NJKV)
Minden éjjel lefekvéskor a gyerekek szobáiban tevékenykedem. Devon lányom
hátát simogatom, miközben elmeséli a napját. Szoros ölelést és puszit adok
neki, majd imádkozunk. Ahogy belépek a fiúk hálószobájába, látom Gage
göndör fejét, amely az éjszakai égboltra támaszkodik, miközben az állát a
kezébe fekteti, és az ablakpárkányra támaszkodik. Imádkozunk, és jó éjszakát puszilunk, majd
énekelek egy altatódalt. A szemük lecsukódik, és elkezdenek elaludni. Ahogy elfordulok, hogy
elhagyjam, a szobát, hallom Benjamin hirtelen kiabálását és Gage álmos tiltakozását a zaj
miatt. Párbeszédünk jellemzően így megy:
- Jó éjt, anya! Szeretlek, anya! Szeretlek!
- Jó éjt, kedvesem, szeretlek, Benjamin.

"Szeretlek, anya ... szeretlek."
"Én is szeretlek, Benjamin."
Én három vagy négy halk lépést teszek hátra, majd hallok egy kis hangot a sötétben:
„Anya?”
"Igen bébi."
- Tudod, miért mondom, hogy "nagyon szeretlek"?
"Miért kicsim?"
- Mert ez az utolsó dolog, amit hallani akarok lefekvéskor, mielőtt elaludnék.
"Én is szeretlek, Benjamin."
A ház ezután csendben úszik. Egy pillanatig a csendben állok, és magamba szivom a 8 éves
gyermekem szavait.
Tudnia kell hogy szeretik. Meg kell hallania ezeket a szavakat. Még akkor is miután
megtalálom a büdös zokniját, az új táskám mélyén akkor is szüksége van a karjaim melegére.
Elhivott Isten engem arra, hogy fegyelmeztessem a gyermeket, és eközben ne törjem meg a
szellemét. Még akkor is, miután nővérének a karját megnyalta, és ő felsikoltott az undortól,
vagy állandóan filctollnyomokat hagyott kék szinnel a nappali bútorokon.
Miután megkapta a korrekciót tőlem, akkor is szüksége van a kezeimre, hogy megborzoljam a
haját. Amikor megpróbálja a legjobbat és nem sikerül neki, és a könnycseppekkel teli kék
szemeknek fel kell ismernie az igazságot az arcomon, miközben ket kezembe ölelem az állát,
és azt mondom neki: "Csodálatos kölyök vagy." Amikor elindul hozzám és a fejét a
gyomromba temeti, tudnia kell, hogy soha nem fogok elfordulni.
Egészséges dózisú kegyelemre van szüksége a mindennapi életében. A fiam nagyon szeret
birkózni most, és nyilvános helyen elképesztő zajokat produkál. Egy napon hamarosan felnõtt
ember lesz, aki felelõsséggel tartozik majd. Meg kell tanulnia, hogyan kell imádkozni,
szeretetet és kegyelmet átadni a saját kisbarátainak. A mai nap egy ajándék számomra, és
ezekben a rövid pillanatokban elhívásom megmutatni neki, a “hogyant”.
Megjegyzés: A Randa Chance San Antonio, TX-ből származik. Felesége a Rev. Shane Chancenek és az édes anyja
Devonnak, Gage-nek és Benjaminnek. Ő énekes, beszélő, szerző, és jelenleg a mesterképzés diplomáját végzi a
klinikai mentális egészségügyi tanácsadásban. Imádja családját, és általában férjével és gyermekeivel sokat nevet..

Kegyelemben élni
Irta Olivia M. Francis

Miután megkaptuk Isten Kegyelmét – Örökké tartó szeretetét felénk folytatnunk kell az Ő Kegyelmében való életet. Napi séta Istennel; egy séta
tele számos döntéshozással, váratlan helyzetekkel, jó és rossz
meglepetésekkel, szívfájdalommal, örömmel, elégedettséggel és még sok
más érzelemmel – éz ez csak egy nap!
Anyaként az elmém gyermekeim jólétével van folytonosan elfoglalva - nem
számít, hogy mit csinálok, vagy mi az a"sürgős" feladat amivel helyi gyülekezetemben kellene
foglalkozom. Elképesztő, hogy miként tudunk ezekre a dolgokra összpontosítani, de
gyermekeink állandóan az elménk élvonalában vannak. Ez, azt hiszem, egy anyának a szíve.
Harcolunk a bűntudat és az elítélés ellen, hogy mindenkor minden embernek minden dologban
megfeleljünk, de hadd emlékeztessem önöket, hogy Kegyelemben élünk. Isten szava szerint:
2 Korinthiusok 12: 9 “És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm
erõtlenség által végeztetik el.”
Sok prédikációt és tanítást hallottam az "Isten kegyelmében való növekedésről". A növekedés
azt jelenti, hogy fejlődni, érni, virágozni, bővíteni és kibővíteni. Milyen kedves pozitív
melléknevek. De az Isten Kegyelmében való élés még egy lépést tesz tovább. Miután
megnőttünk, be kell laknunk , el kell azt foglalunk, meg kell tartanunk az ő kegyelmében. Ez az
amikor igazán az ő Kegyelmében élünk.
1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az õ örök dicsõségére hívott el minket
a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, õ maga tegyen tökéletesekké,
erõsekké, szilárdakká és állhatatosokká,
Nézd meg az I Peter 5: 10-es sorozatot. Először szenvedsz, akkor tökéletessé válsz, majd
stabilizálod, majd erősödtél és végül letelepedsz. Hiszek abban, hogy amikor eljutunk arra a
pontra hogy letelepedünk,akkor már az Ő kegyelmében élünk. Amikor kegyelmben élünk,
mély hatással lesz azokra, akik minket körülvesznek, különösen a családunkra. A gyermekeink
előtt az Isteni élet élése az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk. Megmutatva azokat a
szavainkkal és cselekedeteinkkel, amelyekkel rámutatunk nekik arra hogy Isten Kegyelme
elégséges,és hatékony eszköz az élethez.
Isten kegyelme annyira felfoghatatlan. A mi hibáinkon túl, a mi hiányosságainkon túlmutat, és
egy olyan értelmet foglal magába, amit mi nem vagyunk képesek teljesen felfogni. Óh,az ő
kegyelmében élni; az ő szeretetében élni és folytonosan vele járni a legfontosabb.
Megjegyzés: Olive Leroy Francis felesége, az Élet Lélek lelkipásztora, London és NagyBritannia és Írország Egyesült Királyság püspöki főfelügyelője (GB & I) felesége. Érdekli
minden ami az Isten munkájáról szól és szereti a futballt.

From the Editor

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

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!

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.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or
order a bundle for your church.

Subscribe online!
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