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Látogasd meg Ladies Prayer International on Facebook és "lájkold" a
weboldalunkat!
Következetesség...Meg tudjuk csinálni?
Irta Jerolyn Kelley

Következetesség! Következetesség! Következetesség! Miért hagyjuk,
hogy ez egy ilyen "jaj" szó legyen? Mi következetesek vagyunk az
evésben, alvásban, fürdésben, és a munkában is. Remélhetőleg
következetesen járunk a templomba, fizetjük a tizedet, terjesszük az
igét, és más keresztény szolgálatokat is teszünk.
Sajnos, a jó szándék gyakran háttérbe szorul amikor a gyerekek
tanitásáról van szó, hogy hogyan imádkozzanak, és hogyan
forduljanak naponta az Úrhoz . Újra és újra, egy olyan helyzetben
talaljuk magunkat, ahol a frusztráció és sajnálat van, mert nem úgy tűnik, hogy a elég
önfegyelmünk lenne.
Hogyan lehet áttörni ezeket a korlátokat, amelyek megakadályoznak? Nincs gyors vagy
könnyű megoldás. Az ellenség arra törekszik, hogy kitéritsen minket következetes
imákból a családunkkal. Állandóan hozzánk dob látszólag érvényes kifogásokat szerte a
mindennapi életben, hogy ne folytassunk családi imát. Ez egy mindennapos küzdelem.
Rájöttünk hogy egy rutin létrehozása, miközben a gyermekeink fiatalok voltak, kiemelten
fontos volt. Megfigyeltem, hogy azok a családok, akik mindig rohannak és késésben
vannak, általában nem sok családi odaadással toltenek időt. Ez ilyesztő számomra,
hogy a szülők elküldik gyermekeiket az iskolába anélkül hogy imádkoznának értük, vagy
lefektetik őket az ágyba és nem szakitanak időt az imádságra. Miért van az, hogy időt
szakitunk sok tevékenységre a nap folyamán, de nem szakitunk időt az imádságra a
gyermekeinkkel? Ennek hiánya, az Ige és az imádság elvonása a gyermekeinktől olyan

mintha nem biztosítanánk a természetes élelmüket sem.
Amikor a gyerekek az iskolába jártak, tudták, hogy fel kellett öltözniük, és készen állni
08:10 kor minden reggel. Ez az az idő volt, amikor mindannyian összegyűltünk a
nappaliban, olvastuk a Szentírást, és együtt imádkoztunk, mielőtt elindultak az iskolába.
Ez rutinná vált, lehetett volna elnyújtani az utólsó perces dolgokat dolgokat, de
megcsináltuk, előtérbe helyeztük a szükséges reggeli napirendet ugyanolyan fontos lett,
mint fogmosás, fésülködés, és miután a házi feladatot megcsinálták. Az alkalom nem
volt hosszú, de következetes volt! A jó gyermekek imádságos könyvét használtuk, majd
imádkoztunk,
valakiért a gyülekezetben, vagy
valakiért a családban, és egy
misszionáriusért is. Mi gondoskodtunk arról, hogy a saját családunkkért is imádkoztunk.
Azzal 8,20 ra készek voltak elindulni az iskolába.
Az is rendkívül fontos gyermekeink számára, hogy részt vegyenek az ima alkalmakon a
gyülekezetünkben. Ez nagy kihívás lehet a kisgyermekek, de ez az idő, amikor
megtanulják hogy az imádság nem opció. Mint család mindig jelen voltunk, és részt
vettünk. Hálás vagyok, hogy mindkét gyermekünk átvitte ezt a hozzáállást felnőtt
életébe.
Ne felejtsük el, hogy könnyebb a egy gyermeket tanitani, mint megjavítani egy felnőttet.
Máté 19:14 és Példabeszédek 22: 6 ez kell legyen az útmutató, hogy a gyerekeket az Úr
hoz vigyük, és tanitsuk őket. Képezzük őket fiatalon következetesen.
Megjegyzés: Jerolyn Kelley szeret missziós munkákat végezni Észak-Európában. A skóciai Glasgowban él, és
hála Istennek az ő csodálatos férje, gyermekei, és unokái is.
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A következetes ima mérföldkövei.
Irta Leah Seagraves

Egy anya odajött hozzám könnyek közepedte. " Addig imádkoztam,
amíg nem tudtam, hogy tudok imádkozni többé," mondta. "A lányom
elfordult Istentől, és úgy tűnik, ahogy többet Imádkozom, nagyobb
bajba kerül, és távolabb Istentől. Ezt a terhet hordoztam oly sok
éven át!" Nézett rám szomorú, fáradt szemével, és megkérdezte: "Mit
gondolsz, van még számára remény?" Minden tőlem telhetőt
megtettem, hogy biztosítsam ennek az imádkozó anyának van még
remény! Megbeszéltük a Galátákhoz 6: 9 et " A jótéteményben pedig
meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk."
Néhány héttel később megkérdezte: "Miért nem jött a lányom vissza még? Meddig kell
várnom?" Ahogy megbeszéltük, rájött, az ő frusztrációja közepett, elnézett néhány
kisebb, de igen jelentős lépés, bűnbánat felett, amit a lánya tett! Míg néhány hónappal
azelőtt, ha meg említettük az Istent, vagy egyházat a lánya elfordult ezektől, majd
elkezdett kérni dolgokat imában egyes témákban az életében. Az anya beismerte, volt
egy drámai " oltárhoz rohanás" kép a fejében, ettől nem látta a mérföldkövet a
bűnbánatot amit a lánya tett. Kinyitottuk a Bibliát és olvastunk: " Mert nem az én
gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert a
mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és
gondolataim gondolataitoknál! " (Ézsaiás 55: 8 -9).

Gyakori, hogy vannak új "győzelem jelentések." A lánya bibliatanulmányos könyveket
kért. Ő imádkozik, és Isten válaszol az imáira. Elküldte köszönetét a templomunknak
hogy imádkozunk érte. Most, még nem teljesen jött vissza Istenhez. De minden héten,
azt látjuk, hogy egy újabb győzelem, egy másik kis lépés, és ami a legfontosabb, nincs
lépést hátrafelé! Ő továbbra is előre néz, így Isten dolgozni tud az életében.
Ha valaha is éreztél csalódást, vagy frusztrációt miközben imádkoztál elvesztett
szeretteidért, imádkozz és keresd meg a mérföldköveket. Ne feledd, ha visszaestek,
nem tették azt egy lépésben. Egy uton indultak el, és lehet hogy visszafelé sem egy
lépésben jönnek majd vissza, a teljes győzelemért. Lehet hogz nem ezt az "útat"
tervezted szeretteid megváltására, de soha ne kételkedj, hiszen imádkozol, és Isten
végzi a munkát. Kérd Istent, hogy mutassa meg a "kis" győzelmeket. Meglesznek.
Igéretünk van erre a Jakab 5:16ban " Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos
könyörgése."
Megjegyzés: Lelkész lányként nőtt fel, és most, mint egy lelkész felesége SeaTac, Washingtonban, Leah
Seagraves tanúja volt az évek során a sok csodának és helyreállításnak amit Isten végez, amikor imádkozunk,
ha hagyjuk, hogy Isten működjön.
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A szerkesztőtől.
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!
Debbie Akers

HA szeretned emailben megkapni a hirlevelet irj
LadiesPrayerInternational@aol.com es hozzáadunk a
levelezőlistánkhoz.
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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). . .

Watch our Video

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren 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.
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