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Edesanyak Imaja
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)

Imádkozzatok szüntelenül.
Irta Cheryl Craft
A nyolc éves Lisanak a tervek szerint kórházba kellett volna mennie.Az előző éjjel
nagynénjének volt egy álma ahol azt látta hogy az orvosok próbálják újraéleszteni.Felébredt
sirt és imádkozott.Felhivott egy testvert a gyülekezetben hogy járjon közbe és
imádkozzon.Egész éjjel imádkoztak majd reggel valaszt kaptak.a szülők áttették masik napra
a kórházi teszteket.Addig imádkoztak amig Istentől nem hallottak.
Gyakran túl könnyen adjuk fel és megelégedve imádkozunk.Nem csak több órára vagy napra
van szükség, sokszor egy életen át kell imádkoznunk valamiért.
ézus átadta nekünk a kulcsot,a sikeres imádkozáshoz a Lukács 11: 5-13 ban. A barát története éjfélkor
megmutatja nekünk, hogyan kell kérni bátran és kitartóan, amíg meg nem kapjuk, amit szeretnénk.Folyamatos
ima által áttörjük az akadályokat és IStent hajlandóságra birjuk.A szemben álló erők mint a sátán szükségessé
teszi az állhatatos imát.Ezért kell kitartani mig nem kapunk valaszt.

1. Sátán visszatartó erővel bir(Daniel 10:12).
Dániel huszonegy napig imádkozott népéért Izraelért amely fogságban volt.Amikor az angyal
megérkezett a valasszal azt mondta a sátán visszatartó erejét kellett leküzdje azért jött ilyen későn.De
az Úr hallotta az imáját már amikor az elsőt kimondta.Ez ösztönözzön minket hogy tartsunk ki az
imában.
2. Emberi akarat erő.
Mindannyian imádkozunk szeretteinkért, gyermekeinkért, a szomszédunkért, városunkért és
nemzetünkért.Emberi akarat van benne.Isten nem kényszeriti az embereket hogy szolgálják őt, de
kényelmetlen helyzetbe hozhat minket hogy felülvizsgáljuk önmagunkat.	
  A törvény fokozatos
növekedése tükrözi a növekedést a lelki életben. Ha megértjük ezt az elvet az időzítésről akkor
bizonyosan ösztönözve leszünk hogy imádkozzunk.
Mózes 17:11, Mózes tartotta a rúdat a csatatéren, Izraelnek, hogy megnyerjék a győzelmet. Mindaddig, amíg
Mózes tartotta a rúdat, Izrael nyert. Ahogy egyre fáradt, és leengedte a kezét, az ellenség győzött. Ez egy
tökéletes példa a kitartó imára. Ha tovább imádkozunk, Isten fog működni a nevünkben, és a csatát
megnyerjük
Biztos vagyok benne, hogy sokan dolgoznak ezen a területen a tartós imádságban. Imádkozunk, egy bizonyos
ideig, aztán úgy érezzük, elég, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy elégedettek legyünk. Imádkozzatok,
amíg válasz nem jön, nem számít, hogy mennyi a befektetett idő.
Sátán ellenünk jöhet; emberi akarat gátolhat; de ha továbbra is állhatatosak vagyunk az imában, akkor
megkapjuk a válaszokat amiket keresünk. Ahogyan Pál is buzdította a Thessalonikában az Isten akaratára az
embereket (5: 16-18), mi is használhatjuk szavait a mindennapi életünkben, "Örüljetek mindig, imádkozzatok
szüntelenül, mindenben hálát adni, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ".
Megjegyzés: George és Cheryl Craft misszionáriusok az Európa / Közép-keleti régióban Küldetésen voltak
negyvenhárom évig. Ő az ima Bizottságot vezeti és írt egy könyvet Közeledni Istenhez cimmel. Két lányuk van,
Dana és Laura.

Engedjétek a gyermekeket hozzám
Irta Darla Sherry
Június 27, 2011 a mi kis emberunk megszületett. Amikor megláttuk, szívünk elolvadt, és
szerelmesek voltunk.
Hamarosan elmém kérdésekkel bombázzott, és ilyen érzelmeket még soha nem
tapasztaltam. A terhesség alatt is imádkoztunk sok imát a gyerekert, hogy ő Istennel járjon és
neki szolgáljon teljes szívvel. Én azonban nem hiszem, hogy tényleg felkészült a kihívásra,
laikus vagyok. Fogalmam sem volt, hogyan lennenk képesek megtanítani neki, a és
felnevelni őt az Isten félelmében, de tudtam, hogy én akartam, teljes szívemmel.
A gyerekek nagyon fontosak, Istennek. Jézus mondta: "Engedjétek, hogy a kis gyermekek én
hozzám jõjjenek, és ne tiltsátok el õket; mert ilyeneké az Istennek országa. " (Lukács 18:16).
Az Újszövetségben Jézus gyakran szol a gyerekekhez, és még azt is mondta,, hogy legyunk olyanok, mint ők.

Talán te is megkérdőjelezted mint én dehat Mit tegyek? És hogyan tegyem? Vagy talán a feladat túl nagynak
tünt és elillant az idő gondolván majd később elkezdem.Most van itt az idő! Imádkoznunk kell szüntelenül

gyermekeinkért.Ha kérjük Isten ad nekünk bölcsességet.	
  Jakab 1: 5 azt mondja: "Ha pedig valakinek közületek
nincsen bölcsessége, kérje Istentől."
Sokszor éreztem magam kimerültnek frusztráltnak és elkeseredettnek.Megkérdőjeleztem Mit nem csinálok
jól?Ezekben a pillanatokban ad Isten betekintést hogyan tovább.Ő ad nekem tökéletes békét ilyenkor.
A fiunk az utóbbi időben beteg volt a pocakját fájtatta.Behivta az apját a szobájába és megkérte Apa
imádkozzatok értem!	
  Elkezdtünk imádkozni, és miután a második szó elhangzott, a kisiunk megszólalt, "Papa
nem! Vegyél hatalmat a fájdalom fölött és követeld meg, hogy hagyja el a testem!" Ez volt az a boldog pillanat,
egy anya szíve örül, hogyha tudja, az Úr már dolgozik akkor is, ha nem látjuk azt.
Nagyon fontosak az imáink.Hitet kell imádkoznunk a gyermekeink életébe.Prófétálnunk kell az Ige
által.Mikozben elmosogatunk Imadkozzunk,mikozben felsoprunk imádkozzunk, mikozben főzunk imádkozzunk.
Bárhol vagy bármit csinalsz imádkozz gyermekeidért.Szükségük van rá!
Megjegyzés: Darla Sherry és férje Jonathan Sherry, képviselői a kővetkező országoknak, Törökország, Szíria, Irak és Jordánia. A
gyermekeik, Karstan három éves. Darla egy zenész, énekes, és egyben az ima koordinátora Törökország és a Közel-Keleten. Ő egy
engedéllyel rendelkező miniszter a UPCI belul.

Imadkozz tovabb
Irta Kathren Upchurch
Fiatal anyaként nagyon nehéz időt találni.Az én pasztorom James Johnson tiszteletes,és
felesége Mimoth Johnson,segitett hogy megértsem a szüntelen ima fontosságát	
  (I.
Thesszalonika 3: 6).Mindketten az Úrral vannak már de ez a történet a szivemben
él.Bizonyságként szolgál hogy az ima mire képes a csaladaink életében.
Mielőtt Johnson testvér megtért Johnson nővér napi szokása az volt hogy az ágya mellé
térdelt és imádkozott.Fiatalabb lánya Joann mellé térdelt de az öccse James ő már
nem.Inkkább az ágyon feküdt az apja mellett.
Az anyja azt mondta “gyere és imádkozz velünk” de az apja mellett maradt.Az apja végül
megbökte és azt mondta neki” menj imadkozni”.Erre azt válaszolta “férfiak nem imádkoznak!”
Erre azt válaszolta vissza “ természetesen férfiak is imádkoznak”!De James őszintén kijelentette az apu sem
imádkozik!Ez a kijelentés segitett az apának hogy megtérjen az Úrhoz.Johnson nővér élő bizonyiték arra hogy
szüntelen ima a családunk megtéréséhez is vezethet.
Hiszem hogy Pál apostol szüntelen imádkozásra intett minket.Hinnünk kell hogy amiért imádkozunk az meg is
fog történni
Charles Spurgeon ad egy csodálatos betekintést a Thessalonika 5:17be. Azt javasolta, hogy nézd meg a
verseket, fölötte és alatta. "Örüljetek örökké." Hogyan lehet mindig örülni? Pál apostol válaszol a következő
versszakban.
Mindig imádkozzatok! Minél több az ima, annál nagyobb az öröm. Azonban Pál nem állt meg itt. Azzal folytatta,
hogy, "Minden dologban adjunk hálát." Amikor örülünk és imádkozunk, felmerül a hála bennünk azért ami a
jelenben van és azért amik majd jönnek. Az ima az a ragasztó, az tartja az örömet és a hálát együtt az
életünkben.
Megjegyzés: Kathern Upchurch az Illinois Női szolgálat elnöke. Férje Roy, és ő vezetik a gyülekezetet már 17 éve Effingham, Illinoisban.
Három gyermekük és hét unokájuk van.

A szerkesztotol
Nagyszeru dolgokat vegez az Ur!
I	
  Ez volt a célom, és a látáom, mióta először kérték, hogy kezdjük ezt a hírlevelet, hogy álljon több

Debbie Akers

nyelven rendelkezésre. Isten kinyitott sok ajtót, és ez a hírlevél már elérhető angol, spanyol, francia,
német, holland, portugál, orosz, görög, arab, perzsa, cseh, kínai, szuahéli, és Magyar nyelven. Külön
köszönet Sisters Dianna Tuttlenek és Jerolyn Kelleynek és a csapatnak a fordítóknak, hogy, hogy ez
megvalósul minden hónapban! Továbbá, tiszteletes Don Hanscom azon dolgozik, hogy lefordítsa
urdu, hindi, thai, tamil, szingaléz és a laoszi nyelvre is!
Tehát nővér Gwyn Oakes irányitása alatt, a UPCI Női minisztériumok elnöke, képviseli szerte a
világon, az úgynevezett Nemzetközi anyák imádságát.
Mi örvendezés és kérjük Istent, hogy továbbra is áldja meg ezt az imá szolgálatot. -Debbie Akers,
UPCI, Anyák Ima Intl, koordinátor és szerkesztő.

Kérjük, küldje ide Dicséret Jelentéseket és ima Ötleteket a MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com

Postaladabol
Dicsoseg az Urnak Sis. Akers, Izgalmas dolgok történnek az Edesanyak Imaja altal. Köszönjük a végtelen munkat . Te egy
áldás vagy az Isten országaban. Áljonmeg ay Ur! -Pam Dobbs, LM elnök, Mississippi

Argentinabol
I Kérem, hogy a listára tegyenek fel, hogy megkapjam a spanyol fordítását (MOPI hírlevélnek). A hölgyek Argentínában
szeretnék megkapni tőlem a cikket és elolvasni a tanúvallomások megjeleniteset spanyolul. Nagyon köszönöm a
segítséget. A cikk mindig nagy áldás. -Miriam Sponsler, misszionárius, Argentína

31 Biblical Virtues to Pray for Your Children (19-21)
19.Alazat, Humility -- "Istenem, kérlek, legyeneka gyermekek képesek megmutatni igazi alázatot mindenki felé
." (Titusz 3:2)
20. Egyutterzes -- " Uram, kérlek, öltöztesd fel gyermekeimet az erénnyel es az együttérzéssel." (Kol. 3:12)
21.	
  Felelősség - "Add, hogy a gyerekek megtanulják a felelősséget, mindenki viselje a saját terheléset.." (Gal.
6:5)
Bekuldte Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Szerzo engedelyevel hasznalt.

Ministry Links
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Leleplezes................................................... $10
V ilágosan tükrözi, Az igazságot a smink és ékszerekrol. Ez a könyv, leleplezve,
követi a lányt a ruhaban, és segit a fiatal hölgyenekk erősen jarni az útjukon a
kegyesség osevnyen.
Megrendeléséhez hívja 314.837.7300 és kérje Jane Buford-ot.

	
  

