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Az út haza 
Irta  Mary Loudermilk 

"Egy embernek volt két fia." Igy kezdődik  Jézus példázata a tékozló fiúról. 
A két fiú úgy tűnik, különböző karakterrel és érdeklődési körrel 
rendelkezett. A fiatalabbat nevezhetnénk a fekete báránynak a családban. 
Fogta részét a családi örökségből, és elsétált, keresve a jó élet. Az idősebb 
testvér folytatta a szokásos módon a munkát otthon. 
 
Mit jelent  az hogy tékozló?  A Dictionary.com úgy határozza meg, mint "az 
a személy, aki költ, vagy költekezett, a pénzét vagy anyagot, extravagáns 

módon pazarló". Mi is használjuk a kifejezést, ha valaki, aki elsétál az Istentől és az egyháztól, 
ayt visszaesőnek hivjuk. Ők már elvesztegetették a szellemi örökségüket. 
 
Sokan imádkoznak tékozló emberekért hogy visszajöjjenek a helyükre a családban és 
Istenben. Lehet, hogy nem mindig értjük, hogy miért indultak el - kiábrándulás, fájdalom, 
elveszett  hit, vagy csak  a világ csalta őket el - de vágyunk, hogy visszatérjenek hozzánk. 
Gyakran  az egyetlen dolog amit tehetünk, hogy imádkozzunk, hogy előbb-utóbb jöjjenek 
magukhoz, és térjenek haza. 
 
Néha az út haza hosszú és magányos. El lehet képzelni, az érzelmeket a tékozló emberben, 
ahogy megteszi az utat vissza. Szégyen. Várakozás. Habozás. Kérdések. Mi lessz, mindenki 
mit gondol? Vajon  visszafogadnak majd? Kerülni fognak, vagy  lenézni? Vajon  
megbocsátanak?  Be tudok majd illeszkedni? 
 
Amikor imádkozunk a tékozló emberért, kérjük Istent, hogy adjon nekünk egy konkrét 
szentírást, amit imádkozhatunk és azt a szeretteinek hivhatjuk elő. Íme egy pár írás melyet 
lehet imádkozni 
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 Rájön hogy mit tett és hazatér (Lukács 15:17-18). 

 Hogy megbánja büneit (Példabeszédek 28:13; Ezekiel 18:21; II Corinthians 7:10). 
 Hogy emlékezzen az Úr kegyelmére (Zsoltárok 34:18; Joel 2:13). 
 Hogy legyen szpirituálisan éhes (Máté 5:6; John 6:33-35). 
 Hogy Isten helyreállitsa az üdvosség örömét  (Zsoltárok 51:12). 

A tékozló nem azonnal tért vissza apja házába. Nem tudjuk, hogy meddig időzött, hogy a távoli 
helyen,  a kétségbeesések közt  meddig húzta hogy megtegye a lépéseket az  otthon felé. 
Kitartónak kell lennünk imáinkban és nem lankadtnak, miközben imádkozunk, és várunk 
(Galata 6: 9).  Fel kell készüljünk, hogy  a szeretet, a kegyelem és a megbocsátás legyen 
amivel várjuk őket. Hogy eléjük fussunk velük találkozni, és üdvözöljük őket haza. 
 
" És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és 
megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt. " (Lukács 15:20). 
 
 
Megjegyzés: Mary Loudermilk Hazelwood, Missouri, élvezi a tanulást és a tanítást az Isten Igéjéről. , író a Reflections 
Magazinennak.  

  

 

  

Ima a tékozlókért 
Irta Carla Calhoun 

 
Nagyon sokan tudnak a tékozló témához kapcsolódni az életünkben.  
Annyi érzelem, bűntudat, düh, szomorúság, szégyen, vagy sajnálat van  
ahogy látjuk őket megismételni ugyanazt a bűnt újra és újra, és továbbra 
is rossz döntéseket hozni. Nagyon könnyű  elkeseredni, de nem szabad 
engedni. Fel kell ismernünk, hogy Isten szereti őket, még több,  mi is. 
 
Imádkozzunk; ők számítanak ránk. Imáink, mint a rakéták, melyek célja, 
hogy  a tékozlót fenyegető veszélyek lebombázzuk. 
  
Remélnünk kell, hogy a gyerekek vissza fognak térni az ellenség földjéröl. 

Isten nem feledkezett meg róluk. Terveit nem  fogja megsemmisíteni, csak mert a gyermek 
egy önfejű állapotban van. Jeremiás 31: 16-17 ígéretek, " Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza 
szódat a sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, 
azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földébõl térnek vissza. Jövendõdnek is jó reménysége 
lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajõnek az õ határaikra. "(NKJV). 
  
Elutasítás félelem. "hamis bizonyítékokat megjelenő valóság." Az ellenség  leghatékonyabb 
fegyvere a megtévesztés. Ha elfogadjuk,  a Sátán a hazugságát hogy a gyerek soha nem fog 
megváltozni, már becsaptak minket az egyik legrégebbi trükkel. Az ellenség tudja, az idő rövid, 
és éjjel-nappal dolgozik. Légy az ördög legrosszabb rémálma! "Emlékezz az Úr nagy és 
félelmetes, és harcol a testvérekért, a fiadért, a lányodért, a feleségedért, és a házad népéért" 
(Nehémiás 4:14). 
  
Örömteli légy. Ez egy fontos fegyver a szellemi háborúban közbenjárás küzdelmében. 
Amikor a gyerekek úgy döntenek, hogy egy olyan utat választanak szemben azzal, amit 
tanítottak nekik, akkor is örüljünk, és köszönjük neki, amit már megtett, és amit fog 
tenni. Nehémiás 8:10 biztosítja, " Úrnak öröme a ti erõsségtek. " 
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Imádkozzatok a kétség ellen. A kétség a körülményeket közénk és Isten között helyezi, 
míg a hit  Isten  és a körülményeink közé helyezi. 
  
KÉTSÉGEK = Te - körülmény - Isten 
HIT = Te - Isten - körülmény 
  
Építs egy ima csapatot. Keress  néhány embert  aki tud bízni, és aki valóban szeretne 
támogatni. Adj nekik különleges kéréseket, osszátok  meg válaszaitokat az imádságra, 
és köszönd meg nekik. 
  
Engedd el a bűntudatot és a szégyent. Engedd el a vágyat, hogy hibáztasd magad, egy 
másik személyt, vagy Istent, vagy ami történt. Ismerd fel, hogy aggódás, nem csinál 
semmit, hogy segítsen téged vagy őket. Kapcsold át a gondot a imává. 
  
Imádkozzatok koncentrált, speciális imákat. Imádkozzatok rendszeresen a gyermekek 
védelemében a  tiltott szex, szenvedélybetegségek, hamis vallások, és más roncsoló 
hatású dolgok ellen. Kérjetek védelmet a kísértéstől, gonosz emberektől, akik rosszat 
akarnak tenni, a negatív hatásokat hoznak. Bízz Istenben, hogy használja a rossz 
tapasztalatokat, hogy nyissa ki a szemüket, hogy láthassák az igazságot, és 
megismertesse velük a  bölcsebb döntéseket. 
 
 A legnagyobb befolyást az gyakorol a fiainkra és leányainkra, amikor  tükrözzük Isten 
kegyelméből, az igazságot és a szeretetet. Amíg a mi gyermekünk él, addig van remény. 
Ragaszkodjunk a reményhez, hogy vissza fognak térni. Ne felejtsük el, hogy Isten szereti őket, 
ugyanugy mint mi! 
  
Megjegyzés: Carla már házas  Allan Calhounnnal huszonöt csodálatos éve. Van két gyönyörű lánya, Janessa (23) és 

Amy (19).  Lelkipásztorok Barrie, Ontarioban tizenhét éve, volt AIMers  Írországban  két éve, és jelenleg 

amisszionáriusok Hollandiaban. 

  

Csak imadkozzunk továbbra is a tékozlókért 
Irta Cathy Conn 
 

Az alapvető jelentése a  tékozló szónak :hulladék. A bibliai történetben a 
tékozló fiúról az ige azt mondja: "mindene kárba veszett." 
  
A kis baba akit  akezünkben tartottunk és gondoztunk most pazarolja az 
életét távol Istentől. Hogyan történhet ez meg? A gyermekre, aki eltévedt 
Isten útjáról szinte elviselhetetlen fájdalom rágondolni időnként. 
  
Mint anyja egy tékozló gyermeknek érezhetünk bűntudatot, szomorúságot, 

és egyfajta kudarcot. Azt érezzük, mély fájdalmunkban, látván gyermekünket rossz döntések 
sorozatában,  hogy még oly sok bánatot fog hozni. Olyan nehéz, hátra dőlni, és csendben 
maradni, ahogy végignézzük az élete spirálját. Bárcsak vissza lehetne forgatni az órát, arra az 
időkre, amikor ringattam őket elaludni, és tartottam a kis kezét, hogy megvédjem őket. 
  
Hogyan imádkozzunk egy önfejű gyermekért? Mit tehetünk azért, hogy megváltoztassa az 
életét? Eleinte annyira megtörtem, és szorongtam, hogy csak  sírnitudtam  az imádságban. A 
fájdalom úgy tűnt, túl nagy. 
 
A Biblia azt mondja a tékozló fiú elköltötte minden vagyonát, és elkezdett,  "szüksegben." 
Lenni. Úgy vélem, hogy a fiu végre rájött, hogy semi nem toltheti be szüksegét, és eszébe 
jutott, milyen volt,  apja házában. Így kell kezdeni imádkozni, hogy az Úr, emlékeztesse a mi 

 

 



tékozlónkat arra amit  sokszor érezett,  a Szentlélek jelenlétében. 
  
Kérd  az Urat: "Amikor felkel reggel, emlékeztesse őket az  alkalomra amikor érezték a kenetet 
a Szentlélektől. Amikor lefekszenek éjjel, hozza vissza mindazokat az emlékeket, amikor a 
béke és Isten volt az életükben . Emlékeztesd őket azokra a csodálatos időkre amikor  
pihenhetett és az asztalnál töltött a időre a családjával. Hogy távolítsa el a fájdalmat, hogy 
meggyógyítsa a keserűséget. Távolítsuk el a dühöt és helyette  öröm. vegye ki a keménység 
helyét szívükben, és cserélje  át a lágyságra. Távolítsuk el a büszkeséget, és cserélje ki 
alázattal. ismereteinek megújítását a Szentírás, és adjon nekik a szeretet az ige. Távolítsuk el 
mindent, ami akadályozza őket abban,  visszajöjjenek Uram. " 
  
A Biblia azt mondja, hogy az apa látta a tékozlót messziről. Lehet, hogy az apa nem adta fel és 
hitte hogy a fia  hazajön? Úgy vélem, hogy ki kell tartani és várni kell a visszatérésre. Isten 
ígéretei nem hagynak cserben. Nem számít, milyen a tékozló szeressük őket szerető, mint a 
gyermekek, mert Jézus is szereti őket. 
  
Egy dolog biztos, soha ne adjauk fel imádkozzunk a tékozlókért. A nő, aki  visszajárt az 
igazságtalan bíróhoz végül megkapta a kérelmet amit be nyújtott. 
 
Megjegyzés: Cathy Conn házastársa Rev. Mike Conn, lelkész az apostoli egyházban Topekaban. Van két szép leánya 
és két szép unokái. Ő is elnöke Kansas Női minisztériumok. 

  

A postából 
 
 Akers testvérnő, 
 
Üdvözlet az édes Jézus nevében!Nagyon szeretnem a hírlevelet spanyolul ahogy sok 
spanyol barátoknak is, el tudnam küldeni akik áldottak lehetnek általa. 
 
Kérem, hogy én is kaphassak a spanyol változatából a  hírlevélnek. Kérem, kezdje a 
legújabb levéllel.  
 
Isten áldjon és legyen áldott minden, amit teszel a Királyságban! 
Judy Schreckhise, Misszió 

  

From the Editor 

A szerkesztőtől. 

  

Debbie Akers 

Hatalmas dolgokat tesz az Úr! Isten  sok ajtót nyit, és ez a 

hírlevél már elérhető angol, spanyol, francia, német 

holland, portugál, orosz, görög, arab, perzsa, cseh, kínai, 

szuahéli, magyar, tagalog és indonéz és roman olasz és 

norvég nyelveken. 

 Imádkozz velünk egy lengyel forditoért! 

 

HA szeretned emailben megkapni a hirlevelet irj 

LadiesPrayerInternational@aol.com es hozzáadunk a levelezőlistánkhoz. 

 

 

Debbie Akers 

 



 
 

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 

  

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).t Link 

 

  

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 birthmothers 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.  

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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