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Nézd meg a Ladies Prayer International on Facebook és "likeolj" minket! 
 

Egy anya hü imája.  
Irta Robin Shutes 

  

Az én történetem még születésem előt kezdődött . Anyám elvesztette 
negyedik gyermekét és közben majdnem elvesztette a saját életét. Kérte az 
Urat, hogy adjon neki még egy gyermeket, és megigérte, hogy a gyermeket  
vissza adja neki hogy őt szolgalhassa majd. 
  
Nem tudtam, erről a történetről, de közel húsz évvel később, a misszió 
területén találtam magam ,  a férjemmel az egykori Szovjetunióban. 
Körülbelül abban az időben,  könnyek közt mondta el anyám az ígéretet  amit 
tett Istenhez. Hallotta az Úr az imáját és ő hűséges volt betartotta amit igért. 

Ami igazán csodálatos az, hogy abban az időben, én voltam az egyetlen tagja a családomnak 
az igazságban járt. Az életemet valóban átformálta , hogy anyám komolyan imádkozott. 
  
Egy másik történet jut eszembe egy másik anyáról, aki egy hasonló ígéretet tett. Hannah egy 
jámbor hívő volt  az Efraim hegyekben. Egyik évben, amikor mentek, hogy áldozatot tegyenek  
az Úr előtt, Hannah kiöntötte neki lelkét és megfogadta, hogy ha ő adna neki egy gyermeket, ő 
viszont adná neki,  a gyermek az Ő szolgálatára lenne szentelve. 
 
" És lelkében elkeseredve, könyörge az Úrnak, és igen sír vala. 
 És fogadást tõn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak 
nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem 
fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én õt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem 
érinti az õ fejét soha! " (I Sámuel 1:10-11). 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


  
 I Sámuel 1:24-28ban a biblia leirja hogy Hanna betartotta a szavát. 
  
" És minekutána elválasztotta, felvivé magával; három tulokkal, egy efa liszttel és egy tömlõ 
borral, és bevivé õt az Úrnak házába, Silóban. A gyermek pedig [még igen] kicsiny vala. 
 És levágták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték.Õ pedig monda: Óh Uram! Él a te lelked, 
Uram, hogy én vagyok az az asszony, a ki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak.Ezért a 
fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tõle kértem.Most azért én is az 
Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz.." 
  
Anyaként, akár fizikai, akár lelki,  nekünk adatik az a megtiszteltetés  hogy azokat az értékes 
ajándékokat  amiket kapunk, vissza tudjuk ajanlani az Úrhoz, az Ő szolgálatára. Folyamatosan 
fedezni őket az imában és megismertetni velük az életben, hogy később  nagy  férfiak és nők 
lehessenek az Úrban.Lehet hogy nem tudjuk mere viszi őket a jó Isten, nem szabad vissza 
tartanunk semmit. Még a gesztus is  hogy elengedjük őket az  bizonysággá válhat hitünket és 
bizalmunkat  megerősitve Krisztusban.  
  
Megjegyzés: Robin Shutes a felesége  Mark Shutesnek. Ők szolgálnak a Global Missionsnel  több mint huszonhárom 
éve. Ő jelenleg szolgál a Női minisztériumok a FÁK és a balti köztársaságokban, valamint titkára az Európa / Közel-
Kelet Női minisztériumoknak. 

  

A születés áldása 
Irta Esmeralda Delgadillo 
  

Nemrégiben készült  egy tanulmány arról hogy van e  összefüggés a 
születés történetek az anyák és a lányaik közott és az erős önbecsülésről 
a serdülő lányoknál. Minél gyakrabban beszélt egy anya arról az  időről  
lányával amikor született,az eseményekről és az érzelmekről,  ez 
megerősitette a kapcsolatát az anyjával. 
  
Amikor a nővérem  tizenkét éves volt, ő maghallotta véletlenül ahogy 
anyánk azt mondja, hogy ő abortuszt akart, amikor terhes volt vele. Sok 
éven át egy negatív meggyőződést fogadott el ez miatt, ami megváltozott a 

közelmúltban. Bár tudta, hogy majdnem meghalt amikor született, mégis valami beárnyékolta 
az egész életét, amit nem tudott, hogy az Úr csodálatos módon meggyógyitotta, és ő egy két 
lábon sétáló csoda. A húgom története túlélése egy csodálatos történet  és bemutatja hogy a 
Nagy Teremtő maga milyen hatalmas. 
  
Vissza-vissza nézünk Isten dicsőségére a lányaink életében és emlékeztetjük őket a 
tagadhatatlan jelentőségére ennek igazságnak, "Te számítasz, céllal és sorssal születtél,  
egyedi vagy,  én áldott vagyok hogy életem része vagy." 
  
Bár nem minden születés történet  pozitív, a tanulmányok azt mutatják, hogy egy anya 
érlelődik, és megy át különböző életszakaszokon. Amikor az anya szándékosan kimondja 
milyen értékes lánya születése, bármely szakaszában  a lánya életében, ez elősegíti érzéseit 
az önértékelés felé és bátorítást ad minden aspektusában az életébe. A Szentírás beszél a a 
szavak hatásáról, amikor beszéljük őket a mások életébe. Példabeszédek 25:11 mondja " 
[Mint az] arany alma ezüst tányéron: [olyan] a helyén mondott ige!." 
 
Sokan vannak  lányok, akik elveszettnek, magányosnak, érzik magukat, mert a jószándékú 
gondolatokat soha nem osztotta meg velük édesanyjuk. Amit mondunk,  a lányainknak, a 
párbeszéd közöttünk, a légkörbe hoz valami mást. 
 
Képzeld el, ha a negatív szavak képesek  sebeket okozni, azoknak akiket szeretünk, akkor mi 
történik  amikor  az élet szavait és áldást beszélünk? Mint a próféta, aki az életet beszélte a 
száraz csontokba, mint anyák beszélhetünk életet, azok életébe akiket szeretünk, beindítva a 
szenvedélyt és a szeretet az Isten felé. E nemzedék lányai ránk néznek és keresik a palástját 

 

 



a valódi pünkösdi tapasztalatnak és apostoli kenetnek. 
  
Mint anyák, hagyjuk, hogy a hangunk visszhangozza át  a lányaink életét mondjuk el nekik a 
jelentőségét hogy ki vannak választva. Mondd el a születés történetedet, a bizonyságok, 
amelyek mind formálja és alakja az új generációt, amely, rajtunk levő dicsőséget tovább 
tükrözi feléjük. 
  
Megjegyzés: Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC egy Board Certified keresztény tanácsadó szolgáló lelkész felesége 
férje Gabriel Delgadillo Family Tűz UPC New Caney, Texas. Ő egy anya egy tíz éves kislánya, Hannah, és egy 
tizennyolc éves fia, Jósiás. Esmeralda szerzett neki MA Tanácsadás és emberi kapcsolatok Liberty Egyetem, egy 
diplomás Texas Bible College tagja az American Association of Christian tanácsadók, elősegítve a gyermekek 
szexuális visszaélés megelőzése képzés, okleveles Szexuális szenvedélybetegségek specialista, és engedéllyel 
rendelkező miniszter a UPCI. 

 

  

Imával befedve 
Irta JoAnn Thornton 

 

Egy téli ülés volt, izgalmas évi esemény ahol a fiatal elnökök és feleségeik 
országosan jönnek össze St. Louisban és találkoznak más ifjúsági 
munkásokkal  oktatás, szórakozás, és  barátságépités céljából A férjem és én,  
alig vártuk, hogy  útra kelhessünk. Azonban az hogy kellemesen érezze magát 
a mi két lányunk, akik  hét és két évesek voltak akkor, nehézségbe ütközött. 
  
Mint azt mindannyian tudjuk, hogy vannak emberek akik önként jelentkeznek 
hogy lehet náluk a gyermek, de a menetrend, és a környezet nem mindig esik 

egybe a szülői szabvánnyal. Én egy rendkívül diszfunkcionális otthonban nőttem fel és az 
otthoni élet miatt, én túlérzékeny vagyok hogy ott hagyjam  a lányainkat barkinél is. Miután jól 
át vizsgáltuk, azt találtuk, hogy  mindketten kellemesebben éreznénk magunkat ha vigyázna 
valaki addig a gyermekeinkre Hosszas vitát követően úgy döntöttünk, hogy  maradjanak úgy is 
csak pár napig leszünk távol. 
  
Minden erőfeszítést megtettem ahhoz , hogy minden részlet a lehető legbiztonságosabban 
menjen, becsomagoltam a lányok ruháját  megcímkézve hogy melyiket melyik nap vegye fel, 
alvási szokásokról listát irtam, igényekről is, és számos és számos más elővigyázatossági 
utasításokat jegyeztem fel. Ezt elmagyaráztam, a lányoknak és imádkoztunk felettük mielőtt 
elindultunk. És mikor minden kész volt, még mindig  egy nyomasztó érzéssel a mellkasomban 
hagytuk el a várost. 
  
Megérkeztünk St. Louisba, elkezdődtek az ülések, és egy csodálatos időt töltöttünk ott. A 
második, délután felhívtuk őket, hogy ellenőrizzük  a lányokat, és megtudtuk, hogy távoli 
rokonok váratlanul érkeztek a városba, és "megálltak egy látogatás erejéig." Azonnal az a 
tudat jött a fejembe, hogy ők veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, a világ hirtelen forogni 
kezdett. Beszéltem olyan nyugodtan, amennyire csak lehetséges volt, hogy a mi édes 
kislányainkat a gondozók legyenek szívesek extra elővigyázatosan figyelni, és tudassák 
velünk, ha a rokonság elment. Ahogy letettem a telefont, szó szerint összeomlottam a padlóra, 
le kellett küzdenem a pánik és a félelem érzését, hogy mi történik. Ahogy zokogtam,  az 
Úrhoz, a férjem vigasztalt és imádkozott velem. 
  
Egy idő után a kétségbeesett ima közben, az Úr szólt szavait halottam  vigasztalni. Azt 
mondta: "Ha én képes voltam Mózest a Faraó házában  biztonságban tartani, képes vagyok  a 
te gyermekeidre is vigyázni" Hatalmas béke jött rám! Isten adott nekem egy igazolást, hogy 
tudta, minden erőfeszítésemet a részemről, mint anya, és ha hívjuk Őt imában, Ő velünk van 
és megvigasztal. 
  
" Az éneklõmesternek hangszerre: Dávidé. Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; 
figyelmezzél az én könyörgésemre." (Zsoltárok 61: 1-2) . 

 

 



 

Megjegyzés: Joann Thornton  az elnöke volt  a kerületi Missouri Női minisztériumoknak kilenc évig. Ő áldott, hogy 
huszonhat éve házasok férjével, Pastor Chris Thorntonnal. Munkájukat a városban Libanon, Missouriban végzik, ahol 
a Harvest tabernákulum a szenvedélyük. Három csodálatos gyermekük van, Ceci 24, Celine 19, és Christopher 15, 
akiket imádnak. 

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

A szerkesztőtől 
Isten hatalmas dolgokat végez! Isten  sok ajtót nyitott meg és ez a 

hírlevél már elérhető angol, spanyol, francia, német, holland, 
portugál, orosz, görög, arab, perzsa, cseh, kínai, szuahéli, magyar, 

tagalog, indonéz, román, olasz, norvég és Lengyel nzelveken. 
Kérjük, segíts nekünk imádkozni hogy legyenek szerb, bolgár és 

japán fordítók. 
 

Ha szeretnéd megkapni a hirlevelet a fentiek közül bármelyik 
fordításból kérjük küldj kérést a LadiesPrayerInternational@aol.com 
email cimre és mi örömmel hozzá adunk a levelezési listánkhoz! 

 

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 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

A nemzetközi Nők 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)  

 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


 Text 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.  

 

 

  

 

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!  

  
 

 

 

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

4482|LadiesMinistries.org 
 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1125750007551&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  

 

  

 


