
 

 

 

Imádkozni a szeretteinkért. 
 

Nők Imája Nemzetközi Hirlevél 

  

 
 Egyesült  Pünkösdi Gyülekezet Július 2017 

 

 

Nézd meg a Ladies Prayer Internationalt a Facebookon és "likeolj" minket! 
 

Lájkold" Ladies Prayer International a Facebookon 
 
Facebook-követőink vannak az Egyesült Államokban, 
Hongkongban, a Fülöp-szigeteken, Svédországban, 
Görögországban, Kolumbiaban, Kanadaban, Mexikóban, Kínaban, 
Kenyaban, Horvátországban, Hollandiaban, Ghánaban, 

Jamaicaban, Puerto Ricoban, Dél-Afrikaban, Fidzsi-szigeteken, Ausztráliaban, , 
Pakisztánban, Indiaban, Franciaországban, Chileben, Angliaban, Etiópiaban, 
Libanonban, Trinidadban, Tobagoban, Norvégiaban, Hondurasban, Srí Lankaban, 
Új-Zélandban, Salamon-szigetekben, Haitiben, Indonéziaban, Pápua Új-Guineaban, 
Dél-Koreaban, Nigériaban, Bolíviaban, Törökországban, Japánban 
 
Kedves imádkozó csapatvezető, kérjük, látogasson el a Ladies Prayer International 
a Facebookra és a "Like" oldalunkra! Facebook Ladies Prayer Nemzetközi Link 
 
Továbbá kérjük, hívja meg a csoportot arra, hogy iratkozzon fel erre a "ingyenes" 
hírlevélre: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl vagy 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/


kérjen e-mailt a következő címre: LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Kérjük, ossza meg ezt az információt az egyházzal, a barátaival és a családjával. 
Köszönjük, hogy részese volt ennek a virágzó imádságnak, és segített nekünk, hogy 
elterjesszük a szót az ingyenes hírlevélről és a Facebook oldalról! 

 

  

Imádkozzunk szeretteinkért 
Irta Shelley Suppan 

  
Figyeled, ahogy  fiad vagy a lányod rossz és életet megváltoztató döntéseket 
hoznak. Az általuk választott út egy gyakran utazott út, és ez vezeti őket az 
otthoni szentségből és biztonságból, és az ő mennyei Atyájukhoz való 
viszonyukból, közvetlenül a lelki pusztítás útjára. 
  
Talánegz kicsit  ha visszamesz az időben és visszagondolsz, amikor a 
gyermeked az öledben ült, és könnyedén és örömmel figyelt és 

engedelmeskedett. Most pedig hosszú éjszakákat töltesz el  miközben  magadat kérded: "Mit 
tehettem volna másképp?" Vagy "Milyen befolyást kellett volna távol tartanom tőlük?" Ezek a 
kérdések már nem hoznak választ, hanem inkább gyötrelmet okoznak. 
  
A figyelmeztetéseket, a szeretettel és az aggodalmakkal elhangzott szavakat a szél elfújta 
már. Látod a baljós vihart, amely egyenesen a sziklákba fújja őket. Hajótöröttek lesznek 
eynem kétséges! 
  
Szerencsére, te elkezded észrevenni, hogy nem uralod ezt a helyzetet. Azok a kísérletek, 
hogy bűnösnek érezzék magukat, nem működtek és nem fognak működni. Fel kell ismerned, 
hogy vissza kell lépned. Nem változtathatsz meg emberi szívet; Csak Isten tudja ezt megtenni. 
  
De van remény. Átmenet a negativitás gondolkodásmódjától a hithez és a várakozáshoz. 
Higgy Istenben. (Lásd Márk 11:22.) 
  
Soha ne hagyd abba az imádkozást (1Thessaloniki 5:16); Kitartás (Lukács 18: 5); Tegyétek 
hitbe a cselekvést (Jakab 2:17). Soha, soha, soha ne add fel. Beszélj úgy, mintha már meg 
lenne (Példabeszédek 18: 2). Beszélj életet a látszólag reménytelen és lelkileg halott 
helyzetbe. Hit által, amikor (itt töltsd ki a nevét) itt van, majd mindannyian dicsőitjük és 
hangosan áldjuk az Urat az oltároknál. 
  
Ne hagyd, hogy az ellenség bűntudatot keltsen benned. Meg fogja próbálni suttogni a 
kétségbeejtő szavakat, mint pl "Nem jönnek vissza" és "ez nem fog megtörténni". Emlékezz rá  
hogy ő csak egy hazug. 
 
Emlékeznünk kell arra, hogy az Úr annyira szeret mindannyiunkat, és ez a kapcsolat újra  
teljes lesz a tékozló gyermekeinkkel is és az Úrral. Ő továbbra is keresi a gyermekeit, még 
akkor is, ha ők nem keresik őt. 
  

Tartsd ezt szem előtt amikor imádkozol.  

 

 



•  Imádkozzatok egy körülöttük levő védő pajzsért (Hosea 2: 6-7). 

•  Különleges imákat imádkozzatok. 

•  Imádkozzatok a generációs átok eltöréséhez (Exodus 20: 5). 

•  Adjuk át újra őket az Úrnak (Ésaiás 57:18). 

•  El kell fogadni és szeretni őket. Ne manipulálj vagy próbáld meg a Szentlélek 
munkáját elvégezni. 

•  Hirdessük Isten ígéreteit. 

• Keress egy ima partnert(Galatians 6:2). 

  
Ne felejtsd el, hogy nem egyedül vagy ebben a spirituális csatában. Kérdezd az Urat konkrét 
szentírásoktól; Vidd el a Bibliát az imádságod helyére. Jézus sírt (János 11:35). Közbenjárás a 
tékozlókért. 
  
És végül, állj ki a tornácra, szemedtől takard el a nap sugarait, és nézz a tékozló felé. Haza fog 
jönni, és milyen öröm fog lenni! 
  
Megjegyzés: Shelley Suppan, Austin, Texasból, és házastársa  Bernhard, egy natív osztrák. Anyja  három gyönyörű 
gyermeknek, Joshua, Savannah és Sophie, és van egy csodálatos unokanővére, Lela. Shelley egy pásztori feleség, a 
gyermekek minisztériumának igazgatója, és szenvedélyes az evangélium terjesztésével kapcsolatban. Amellett, hogy 
részt vesz a gyülekezetben, és lelkekért dolgozik, megtalálhatjuk őt  kísérletezni a konyhában lévő receptekkel, a 
történelmi könyvek olvasásával és a kint sétálással. 

  

A gyermekeinkért 
Irta Donna Ten Eyck 

  
Imádság: a mennyország találkozóhelye a földön; Ahol a lehetetlen igen is 
lehetséges. 
 
 "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie 
kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik õt keresik." (Zsidók 11: 
6). 
 
 Szorgalmasan imádkozva Istenhez kinyilvánítja nekünk hogy ki Ő, megújítja 

a reményt a még meg nem látott dolgokban, és végül a hit jobb oldalára helyezi. 
 
Az ellenzék ellenére az imádság akkor is érvényes, amikor úgy tűnik, hogy nincsen semmi, 
csak a "mostani hit". "" A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról 
való meggyõzõdés."(Zsidók 11: 1 ). 
 
A hit lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatban maradjunk Isten isteni tervének 
idővonalával a gyermekeink jövője számára. Isten szeretne együttműködni velünk, hogy 
segítse a gyermekeinket, hogy felfedezzék maguknak, hogy kik ők és hova vezet útjuk. 
 
Miközben a közelmúltban birkóztam valami imádsággal, és sehova sem láttam hogy mozdult 
volna, ezek a szavak megdöbbentettek. - Donna, nyugodtan kell lenned, és tudd, hogy én 
vagyok Isten. Azonnal mentem a Zsoltárokhoz 46:10. " Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön." 
 
 Kétségbeesetten imádkoztam, úgy találtam magam, hogy birkóztam Istennel, hogy elérjem a 

 

 



saját útamat. Lélekkel irányitott voltam (egyszersmind az eredményben), és nem lélekvezérelt 
(összefogva az eredményeivel). Felismerve, hogy  Isten akaratával szemben imádkoztam 
elkezdtem félretenni a kimenetelt érzelmi félelmeimet, és megengedtem Istennek, hogy 
imádkozzon rajtam keresztül. Az imádság az alárendelés részévé vált. Szerencsére az Úr 
olyan kegyesen emlékeztetett rá, hogy ő mindenben szuverén. 
 
Az imádkozás előtt "még mindig"  kell tudni (szabadon engedni, elengedni) és "tudni kell" (fel 
kell ismerni, hogy Ő szuverén). Elmondjuk az előre megfogalmazott elképzeléseket arról, hogy 
Isten hogyan fog válaszolni, és elengedni, és nem szabad birkózni valamivel, amit nem tudunk 
megváltoztatni. Felismertük, hogy Isten irányítja a tervet az ő saját céljaira. 
 
Biztosak lehetünk benne, hogy Isten ismeri a végét a kezdetektől. Mindig is sikeresek lesznek 
gyermekeinkért való imádkozásaink, ha alkalmazzuk azt, amit Jézus mondott: " Ha én bennem 
maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz 
az néktek." (Jn.15: 7). 
Miért imádkozol? Gyermekeink kedvéért!  
 
Megjegyzés:  Donna Ten Eyck az Egyesült Pentecostal Church International-nál engedélyel rendelkezik. A Mississippi 
Hölgyek Bizottsága a Ladies Prayer International és Ladies Promotions igazgatójaként szolgál. Donna  adminisztratív 
asszisztens a Mississippi Prayer Force számára, és segít Dobbs lelkésznek és feleségének, Pamnek a Word Alive 
Revival Centerben, a Wigginsben, Mississippiben.  

 

  

Én és alvás harca 
Neil Jamison 

 
 Harcban vagyok az alvással ebben az órában. 
A teszt nem erőről szól, hanem az akaraterőről. 

Egy nagy küzdelem következik az elmém mélyén. 
Még egyszer csatlakozzak a csatába? 

Az én ellenségem suttogja ... Ó, hogy próbálkozik. 
Annak érdekében, hogy lemondjak az édes  hazugságáról. 

 
"Nem kell annyira imádkoznod, mint amennyire szükséged van a pihenésre. 

Ne aggódj annyira ... még mindig áldott leszel. 
Szavai sokféle álruhában jönnek elő. 
Először csábító, de aztán rájöttem: 

Ha nem jelenek meg, az ellenség nyert. 
A csata elvész, mielőtt megkezdődik. 

Ezért úgy gondolom, hogy bejutok  a körbe. 
Kész vagyok szolgálni az Úr és a király előtt. 

 
De az ellenség halálos, és nem adja fel. 

Letérdelni enged, de nem enged megkezdeni. 
A csapások gyorsan jönnek. Először egy zavarásnak nevezett támadás. 

A fejem most úszni kezd, és nem tudok imádkozni. 
Elkezdek gondolkodni a munkáról, a gyerekekről és a háztartásról. 

Az imádságom az álmodozás idejévé vált. 



"Fókuszálj!" Kiabálok magamnak a fejemben. 
Elutasítom a támadást és elkezdek imádkozni. 

 
Az ellenfelem következő lépése nagyon finom. 

Még azt sem veszem észre, amíg már bajban vagyok. 
Ó, várjunk csak, ez az amit érzek. 

Kinyitom a számat, és nagy ásítást engedek ki. 
A szemhéjak megnagyobbodnak, és hirtelen álomba szenderültem. 

Nem vagyok  ébren már az imádságomat, hogy tartsam meg. 
Az Ur irgalmában kiráznak az álomból. 

Isten hívja a spirituális telefonszámomat. 
 

- Ó, uram, segíts nekem, szükségem van rád ma! 
Segíts összpontosítani és tényleg imádkozni! " 

"Tarts engem az elalvástól és a szétszórtságtól és a bűntől! 
Küzdenem kell és csatát kell nyernem! " 

A kétségbeesés felemelkedik, és a Szentlélek tüze árad. 
 Hirtelen elkötelezem magam és a szellem folyik. 

Bánom, köszönöm és dicséreteket mondok. 
 Könyörögök és közbenjárok, és elkezdem keresni az Ő útjait. 

 
Az idő gyorsan megy keresztül, amerre az én imám megy. 

Mozogok a szellemben, ahogy a Szentlélek folyik. 
Mielőtt megtudnám, az imádságom ideje lejárt. 

Ez egy minden napi harc, amelyet harcolok, de ezúttal nyertem! 
 

Leirta: Geanice Langley, Oregon LM elnökText Link 

  

A postaládából. 
 
 
 
 

Kedves  Akers testvérnő, 
 
Nagyon szeretném megkapni a hölgyek hírlevelét spanyolul is, ha lehetséges. 
 
A férjem és én  Mexikói MO-ban 6 évvel ezelőtt spanyol munkát indítottunk, és én szeretem az 
angol nyelvű levelet, én magam is szeretnék kapni spanyolul, hogy kinyomtassam és 
megáldjam a hölgyeket a spanyol gyülekezetünkben. 
 
Köszönöm szépen jól megírt és kifejező hírlevelekről minden hónapban, és minden munkának, 
ami ezt illeti. Folyamatosan érintik a szívemet, áldott legyen, és bátorít engem mind a 
szolgálatra, mind az imádkozó feleség és anya munkájára! 
 
Köszönöm, 
Adriana Camp, pásztor felesége 

 

 

http://www.ladiesministries.org/


  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

 
 

A szerkesztőtől 
 

Debbie Akers 
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, Japán, 

Hindi és Georgian nyelveken. 
Kérjük, segíts nekünk imádkozni hogy legyenek szerb, bolgár és más 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 

 

 

  

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://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  

  
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!  

  
 

 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 

 

 

 

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/

