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A lelkes ima
Irta Tere De la Rosa

Ez egy szép délután volt. A szellő fújdogált, ahogy ott álltam a hátsó
udvaromban, és elkezdtem kommunikálni az én csodálatos megváltómmal.
Éreztem, hogy sürgősen imádkoznom kell kifejezetten a szivem védelméért, így
is tettem. Emlékszem, kértem az Urat, hogy vegye tőlem el a gyűlöletet és más
érzést, ami nem igazodik az igéjéhez, és a szívemben van. Példabeszédek 04:23
inti: "Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki
[minden] élet.."
Nem tudtam, hogy a legrosszabb vihar közeledik életemben áttöri magát az úton felém, hozva
mindenféle pusztító szelet nekem és a családomnak. A vihar amire utalok nem fizikai. Ez egy
szellemi harc, és ez egy sötét időszak volt számunkra.
Ha te is anya vagy, akkor bizonyosan egyetértesz velem abban, hogy mi inkább vállaljuk hogy
nekünk fájjon valami, minthogy a mi gyerekeinkek. A megpróbáltatásomban volt fájdalom és bánat
a méhem gyümölcse miatt, és számomra ezt nagyon nehéz volt kezelni. Aszerint, ahogyan a világ
itél, volt minden jogom gyűlölni, megvetni, és lenézni azokat, akik bántották a gyermekeimet; de

azért, mert a szívem védve volt Isten által, képtelen voltam gyűlölni őket. A szívem nem volt
leláncolva, szabadon imádkoztam és a dicsértem az Urat. Képes voltam arra hogy tisztán lássak a
egy sötét éjszaka közepén is, és kiálttottam annak aki segíteni tud a családomnak és nekem, hogy
túléljük a vihart. Azért jött, hogy megmentsen minket. Válaszolt az imáinkra. Ezért vagyunk
győztesek!
" Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!" (Példabeszédek 21:31).
Nem tudom, hogy mi jöhet az életedbe, vagy hamarosan mivel kell szembe nézned, de azt
javasolom, hogy védd meg a szívedet. Töltsd be az élet Igéjével, imádsággal és dicsérd az Urat,
és tápláld azt a templomba járással. Ha a keserűség jönne ki belőled, mert valami fáj, akkor
inkább beszélj irgalmat, megbocsátást, és a szeretetet, mert ez az, ami a szívedben van!
" A jó ember az õ szívének jó kincsébõl hoz elõ jót; és a gonosz ember az õ szívének gonosz
kincsébõl hoz elõ gonoszt: mert a szívnek teljességébõl szól az õ szája." ( Lukács 6:45).
Megjegyzés: Luis és Tere De la Rosa lelkészek spanyol pásztorok a Covenant Sanctuaryben, Bradenton, Floridaban, és
segéd lelkészként munkálkodnak Dale Eason tiszteletesnek. Nővér De la Rosa a Női koordinátora a spanyol evangélizáció
minisztériumoknak és nemzetközi előadó spanyol hölgyek konferenciáin.

Mia z a lelkes ima?
Irta Kay Burgess

Mi az a "lelkes ima"? Ez a kérdés vajon az ima központi gondolatára utal mint
cselekvésre, vagy hogy milyen lelkes a szív, hogy az embernek milyen szive
legyen? Úgy vélem, hogy mindkettő - valami, amire egyszerre kell törekedni és
vágyni rá, jobban mint bármi másra.
Dávid király ismert ember volt, olyan ember, aki Isten szíve szerint volt. Kereste
Istennel a közösséget aktívan, rendszeresen gondolt rá, szavaiban és a
szívében is. Azt is elvárta hogy az ő gyermekei, és az ő egesz háza is ilyen
kapcsolatban legyen Istennel. Bár nem volt lehetősége megépíteni a templomot, ő keményen
dolgozott egész uralkodása alatt, és felkészitett mindent annak esetleges építésére. Isten megadta
a szíve vágyát, lehetővé téve hogy fia, Salamon, legyen a tényleges építő. David tudta, hogy ő
személyesen soha nem fogja látni a templomot, mégis mindent megtett, hogy felkészítse Salamont
erre a feladatra.
Ahelyett, hogy bánkódott volna, vagy kesergett volna a helyzete miatt, érezni lehet a Dávid
szívének kiáltását a II Sámuel 07:27ben ahogy imádkozott " Mert megjelentetted a te szolgádnak
fülébe, óh Seregeknek Ura és Izráelnek Istene, ezt mondván: Házat építek néked. Ezért készteté
szolgádat az õ szíve, hogy ilyen könyörgéssel könyörögjön hozzád. " Isten megjutalmazta Dávid
szívét, gyermekeit Izrael trónján helyezve el. Sokkal jobb, mint a fizikai épület, Isten létrehozott
egy lelki házat, amelyben a gyerekeket is meg lehet menteni. Később fia, Salamon imádkozott a
saját felnőtt imájában kérve a bölcsességet a küldetés teljesítéséhez. Látjuk Isten örömmel
válaszol Salamonnak I Királyok 04:29: " És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy
értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.."
Nekünk is ez ai mi szívünk kiáltása a Nők imájában ma -, hogy a gyerekeknek legyen hite és
megálljanak örökre ebben a szép igazságban. Anyaként nem ad nekünk "boldogságos szívet",
hogyha a gyerekek reagálnak Isten jelenlétére az életükben - elősször mint gyermekek, majd
felnőttként? Minden, amin már oly keményen dolgoztunk, hogy atadjuk nekik, úgy tűnik, hogy

hirtelen gyökeret ereszt, és gyümölcsöt hoz az életükben, és látjuk őket a jó döntéseiket és bölcs
döntéseiket, olyan mint amikor János apostol azt mondta a harmadik levélben hogy "Nincs annál
nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak."
Nemrég tanúja voltam eppen ennek a koncepcionak, egy nővérnek Margaritának az életében, egy
szerény Fülöp Szigeti állampolgár, itt Spanyolországban. Egy hűséges, imádkozó testvérnő, aki
Isten segítségével egy hosszú, törött út végén az életben hazatalált, Margarita testvérnő a
közelmúltban bizonyságot tett Isten csodálatos munkájáról. Egy egyszerű imával kezdődött, hogy
Isten továbbra is megadja neki hogy fizetni tudja azt a szerény hit ígéretet amire elkötelezte
magát. Ekkor Isten szólt neki, és azt mondta, hogy fizessen egy sokkal nagyobb mennyiségű
összeget, magasabb százalékot a havi fizetéséből. Tehát, miután többször imádkozott, a nagyobb
összeget választotta . Órákon belül a munkáltatója kifizette lánya iskolai számláit, adott neki egy
bónuszt elég nagyot, hogy fizetni tudja neki évente amire elkötelezte magát, kapott egy három
hónapos vakációt vissza a Fülöp-szigetekre neki és kislányának Meagannek.
Ez egy fantasztikus bizonyság Hit igéret, de nem állt meg itt. Meagan természetesen tisztában volt
az eseményekkel, mégsem soha nem reagált a templomban, Isten szellemére. Csak röviddel
azután, hogy visszatértek a nyaralásról, Meagan válaszolt az oltárhoz hívásra az otthoni
imacsoportban, mondván: "És velem mi lesz ?" A felnőttek köré ült, és csak néhány perc után
Meagan elkezdett beszélni mennyei nyelven. Csak a múlt vasárnap megkeresztelkedett Jézus
nevében!
Mi lesz Meagannel, sőt?! És az összes többi Meaganekkel e világon? Nem igy kiáltanak Isten
gyermekei mindenütt - mi lesz velem? Ez a szív imádsága -, hogy a gyerekek megtanulják keresni
az Isten szívét. David mondta jól a Zsoltárok 27: 4 ben " Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem:
hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét
és gyönyörködhessem az õ templomában.!
Megjegyzés: Ken és Kay Burgess már misszionáriusok a UPCI nél 1989 Júliusa óta. Szolgáltak három különböző
országban, és jelenleg Madrid, Spanyolországban vannak. Lelkipásztora a Tabernáculo de Vidanak (Life Tabernacle
Madrid van), és tanít az Országos Bibliaiskolában, és szolgál a Madridi kerületben mint felügyelő.

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, Hindi és
Georgian nyelveken.
Kérjük, segíts nekünk imádkozni hogy legyenek szerb, bolgár és japán fordítók.
Debbie Akers

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 AkersVisit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! Visit Ladies Prayer

International on Facebook and "like" our page!

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)

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!

