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Nemzetközi Édesanyák Imája
Kik vagyunk...A nemzetközi Édesanyák Imája olyan nők közössége mely 1990 -ben jött létre,nők akik minden hónap első hétfőjén
egységes fókuszált imában imádkoznak a helyi egyház és közösség gyermekeiért. Küldetésünk...Elkötelezettek vagyunk az új
generáció szellemi megőrzésére,valamint szellemi helyreállitására az korábbi generációknak.Szükgséges...Hogy elkötelezett nők
legyünk akik összefognak,minden hónap első hétfőjén, és gyermekeinkért koncentrált imát küldjünk az Úrhoz.
Az imáink három pontja...
1.Gyermekeink üdvössége, (Ézsaiás 49:25, Zsoltárok 144:12, Ézsaiás 43:5-6).
2.Hogy felvegyék a hit feleősségteljes harcát,(I János 2:25-28, Jakab 1:25)
3.Hogy az aratás szolgálatába lépjenek be,(Máté 09:38)

Megújulás
IIrta, Judi Nicholls
Megújulás.Ez a szó felidézi a képet, amikor a régi struktúrák hozódnak vissza az
eredeti állapotába.Webster szótár szerint helyreállitás,a cselekmény vagy folyamat
visszatér eredeti állapotába,megtisztul, stb, a cselekmény amely valamit visszahoz
ami létezett előtte mint amikor ellopnak valamit és visszahozzák.

A szpirituálisl megújulás még drámaibb képet hoz elénk.Családok szakadnak szét a
bün miatt.Gyerekeket húz a világ magával…ellopja őket a hiú filozófiájával és kiábránditó igéreteivel.
Lássuk őket megújulni a szent szellem erejével.Mindez lehetséges az ima erejével.Az ima az egy erő
amely szpirituális megújulást hoz.Ezt mondja az Úr:”A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon és
öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bõvölködjenek.” (János 10:10)
Egy olyan gyermek édesanyjának lenni aki jelenleg nem él Krisztusnak, egy torok szoritó
helyzet.Soha nem gondoltam volna hogy ez lessz, mégis itt vagyok benne.A gyermekem lelkéért
vivok csatát!
A Biblia egyértelműen kijelenti, a Jakab 5:16 ben, hogy "a hathatós buzgó ima egy igaz embertől
sokat ér." Az ember azt mondja: "De én nem vagyok igaz."Bár megértem, de ne felejtsd el, hogy a hit

által vesszük át Krisztus igazságát, ha hiszünk benne!
Ezért, mehetünk bátran az Úr elé, és petíciót adhatunk be neki bízva, hogy meghallgatja és válaszol
imáinkra!
Az ellenség, megpróbálja kedvünket venni az imádkozástól, amikor azt mondja nekünk, hogy nem
vagyunk méltók ahhoz, nem vagyunk elég szentek, nem vagyunk elég jók, hogy szakadást okozzon a
az imádság a gyermekeink és egyházi családok között. De nem veszi el bizalmunkat, továbbra is
bizunk Krisztusban, az Ő Igéjében és az Ő ígéreteiben.Az ima egy hatékony eszköz, amit Isten adott
nekünk.Az ima mozogatja az Isten kezét! Egy kifizetődő és kiteljesedett helyet találunk a Krisztus
testében, ahogy átadjuk magunkat az imádságnak, helyben járunk azok számára, akik segitségre
szorulnak.
“És kipótolom néktek az esztendõket, a melyeket tönkre tett a szöcskõ, a cserebogár és a hernyó és
a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.” (Jóel 2:25).

Megjegyzés: Judi Nicholls és férje Ray Nicholls misszionáriusok Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnaban. Ők már
küldetésen vannak több mint húsz éve az Ima Bizottság Európai és a Közel-Keleti ima koordinátora és CSI abalti köztársaságokban. Van
egy fia, aki Alaszkában él.

Második lehetőségek Istene
Irta Brenda Hudson
A megújulás sokmindent jelethet,szpirituális szempontból jelentheti azt hogy helyreállítani a
kapcsolatot a gyermekkel, férjjel, vagy baráttal - vagy talán a saját személyes kapcsolatot
Istennel. Bármi legyen is a körülmény, Isten egy második esélyt mindig ad.
Gondolj az életedre az elmúlt évben, vajon a dolgok jól mennek a számodra?Vagy elveszve
érzed magad? A jó hír az, hogy nem kell bizonyitgatnunk hogy hol rontottuk el, mndig van
esély, hogy újra kezdjük, különösen Istennel.Mindenkinek tiszta lappal kell kezdenie egyszer.A
második esély Istenét szolgáljuk, és ezért nagyon hálás vagyok.
. Ezt szem előtt tartva, tegyük egy hozzáállás ellenőrzést.
Isten azt akarja, elültetnibennünk, hogy a kudarc nem egy végleges állapot. A Biblia tele van
egyik történet a másik után, olyan emberekkel akik kudarc után kudarcot éltek át de Istennel
mint edzöjükkel együtt megtanulták a helyes utat.
“És nem tanítja többé senki az õ felebarátját, és senki az õ atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert õk
mindnyájan megismernek engem, kicsinytõl fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az õ bûneiket,
és vétkeikrõl többé meg nem emlékezem.” (Jeremiás 31:34). Szerencsére, mi is az új kezdet Istenét szolgáljuk
. Isten megbocsátja a bűnöket, és Ő gyógyítja be a sebeket; azonban az nem lesz, hogy a hegek elmúlnak.
Még a hegek is célt szolgálnak; arra, hogy segítsenek nekünk szolgálni másokhoz, akiknek ugyancsak sebeik
vannak. Isten mindent használ az életünkben - még a hibákat is
.
A jövő nyitott, olyan fényes, mint Isten ígéretei. A kudarc nem jelenti azt, hogy tönkrementünk, Isten nemcsak
megbocsát, Ő megváltott minket. Valami új vár ránk- az Istennel tervezett jövőben. Minden megtört kapcsolatot
lehet javítani,és elnyerni az Ő bocsánatát. “Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy
még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te
hûséged!” (Jeremiás siralmai 3:21-23).

Nem tarthatjuk Istent "a zsebünkben" szólni neki éppen akkor, amikor bajban vagyunk. Ő nem lehet egy hobbi,
vagy múló érdeklődés. Ő maga az élet.Ő irányít, több, mint cask egy vendég a szobában, több mint csak a
szívünk csücske. Szeretettel meghívjuk Őt minden szobájába életünknek. Isten Lelke az, ami megváltoztatja az
életünket, és a körülményeinket.
Meg kell keresni hol hibáztunk, a helyes gondolkodást felvenni, és megváltoztatni tetteinket
.A mi Istenünk a második esély Istene, miért ne legyünk mi ilyenek
.
Megjegyzés: Brenda és férje, David lelkészek a Riverside Apostoli Egyház Morgantownban, WV. Boldog
házasságban élnek 46 éve. Két gyermek anyja, Nathaniel és Derek, és boldog nagymama 3 unokával,
Chandler 16 éves Emma 7. Gauge 4. Derek jelenleg szolgál a hadseregben őrmesterként

A szerkesztőtől

Debbie Akers

Isten hatalmas dolgokat tesz!
Amikor elősször megkértek hogy irjam meg ezt a hirlevelet,már akkor az volt a
célom, hogy álljon több nyelven rendelkezésre.Az Úr megnyitotta az ajtókat és
mostmár elérhető angol, spanyol,francia,német,holland portugál, orosz,görög, arab,
farsi, cseh kinai és még több nyelven hamarosan.Tehát Gwen Oaks testvérnő
irányitása alatt,aki a UPCI női lelkészségének az elnöke, képviseli küldetésünket
amely nem más mint imádság gyermekeinkért szerte a világon.Örvendezve kérjük
Istent hogy áldja meg továbbra is ezt a lelkészséget. -Debby Akers Nemzetközi
Edesanyák Imája koordinátor és szerkesztő.

A bizonyságokat és imakéréseket ide legyenek szives küldeni: MothersOfPrayerIntl@aol.com or
debiakers@aol.com

Idézet
A szivből jövő ima a szive az imádságnak-Charles Spurgeon
Bizonyságok
Kaptam egy szöveges üzenetet a lányomtól imakérés volt benne.Egy férfi lövéseket adott le a
kollégiumban.Zárlatot rendeltek el végül őrizetbe vették a férfit.Hála az Úrnak a védelméért. Sue J.

Biblikus erények (10-12)
10.Biblikus önbizalom. "Segíts Uram a gyerekeimnek hogy legyen egy erős önbecsülésük, amelynek alapja a
felismerés, hogy ők Isten alkotása a Krisztus Jézusban." (Ef 2:10)
11.. Hűség - "A szeretet és a hűség soha ne hagyja el a gyerekeimet, kapcsolódjon össze ez a két erény a
nyakukban, és azt írd a szívükbe." (Prov.3: 3)
12.. Bátorság - "Legyenek az én gyermekeim mindig erősek és bátrak jellegükben és a tetteikben." (Mózes V.
könyve 31:6)
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