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"A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden
bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." (Kol 3,16).
"Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal." (Zsoltárok
100: 2).
Nincs olyan hely a világon ahol szívesebben lennék, mint az Úr jelenlétében.
Általában valahová kötjük az Ő jelenlétét mit pl. egyházi épületekhez, és ez az egyik legjobb
hely ahol az ő jelenléte ott van. Nincs jobb mint egy istentisztelet a szentekkel.
"Mert a kürtölõknek és éneklõknek tisztök vala egyenlõképen zengeni az Úrnak dícséretére és
tiszteletére.) És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, czimbalmokkal és [mindenféle]
zengõ szerszámokkal, dícsérvén az Urat, hogy õ igen jó és örökkévaló az õ irgalmassága:
akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel,"(II Chronicles 05:13).

Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy bárhol és bármikor elkezdek énekelni, az Úr jelenléte jön
közel hozzám. " Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki
énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak." (Ef 5,19).
Emlékszem, amikor én felnőttem, és anyám mindig énekelt vagy jó gospel zenét hallgattunk
otthonunkban. Mindig béke és vidámság volt. Ahogy most visszatekintek, úgy vélem, hogy
sok köze volt ehhez az állandó éneklésnek és a zenének. Ugyanigy neveltem fel
gyermekeimet is, és hallom a felnőtt gyermekeimet beszélni most arról, hogy milyen békés
otthonunk volt (és van). Nem lehet baj, ha felemelem a kezem Jézus nevében otthon
imátkozok, olvasom az Igét és dicséretet dalolok.
Még a világ is érti, hogy az éneklés felemeli a lelket. Amikor boldogok vagyunk, és örülünk,
énekelünk és táncolunk. Mennyivel inkább kellene azokat a pillanatokat amikor az öröm és a
boldogság tölt el minket dicséretté változtatni a gyerekek előtt hogy így nőjjenek fel tudva és
abban a hitben, hogy Isten a forrása a mi örömünknek és erőnknek.
Énekeljetek az Úrnak, és hagyja, hogy az Ő jelenléte töltsön be otthon!

Az örökkévalóság
Irta Laurie Sims

Felfigyeltél már erre ? A lappangó elégedetlenségre? A gyerekekben,
férjedben, barátokban? Talán még érezted te magad is? Nem találod a
helyed? Talan rossz helyen vagy? Szeretned hogy változzon meg "valami". .
. bármi!Szeretnel egy hosszú vakációt. Új ruhát. Több Facebookot. És meg
kell hogy kérdezd magadtól: "Mi folyik itt?"
Ez olyan, mint mikor az ember az előtte álló szélesre tárt hűtőszekrény előtt
áll töprengve, milyen édességet vagy sós csemegét válasszunk! Néha a
testünk nem éhes egyáltalán, nagyon gyakran csak vágyunk a viz után.
Ez a erős húzás a létünkben van. Isten Lelke egyértelműen kiterjed a mi kétségbeesett
szívünkre mégis oly gyakran nem ismerjük fel, hogy ő az. Az Ő Lelke húz minket magával.
Isten helyezi ezt a vágyat a szívünkbe, és a Prédikátor könyvében Feltárja a forrást ehhez a
vágyakozáshoz.
A Prédikátor 3:11 azt mondja: " e világot is adta az [emberek ]elméjébe,." Szívünk az örök
értékek után vágyik, miközben mindez idő alatt kétségbeesetten az átmeneti dolgokat
keressük. És ez a sok szaladgálás fárasztó!
Jó hírem van. Isten mélyebbre hiv minket olyan dolgokba amire a lelkünk igazán vágyik - hív
minket, olyan dolgokhoz melyeknek van értéke az örökkévalóságba.
Fogadjuk el ezt a hivást- válaszoljunk és aszerint cselekedjünk is. Legyen erős imaidőd és
nem csupán csak rendben felsorolod vágyaidat és kívánságaidat. Hagyd hogy a dal a ti
szívetekben felkenjen és magasztaljuk Őt benne.
Máté 6:33 azt mondja, hogy " Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát;

és ezek mind megadatnak néktek."
Keressétek az Urat először. Menjetek be az ő jelenlétébe, ami örök, és ahol minden földi
dolog amiről azt gondoltuk akartuk sekéllyé válik, elhalványul, nem úgy mint az Isten fényes
és szép dolgai. Ez az, amire igazán vágyunk, és ahol megtalaljuk azt amire valóban vágyunk.
" Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette
van." (Zsolt 40: 9).
A dolgokat, amit egyszer régen kívántunk megváltoztak az ő jelenlétében, és most a vágy az
hogy Ő útján járjunk és az Ő akaratát kövessük. Azt kívánjuk,hogy az Ő gyógyító ereje
esőként follyon ránk, és megtisztítson a poros elégedetlenségtől. Mossa el a sáros cseppeit a
kimerültségnek a szép szivárvány üldözésnek és vigyen vissza minket az Ő békéjébe. Vissza
az Ő jelenlétébe. Vissza a helyére a mi szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe, ahová igazán
tartozik.
Azt hiszem, a válasz az, Jézus. Ó, lépjünk be az Ő jelenlétébe ismét. Ő már vár.
Megjegyzés: Laurie Sims, engedéllyel rendelkező miniszter aUPCI,nél az mamája nyolc gyönyörű unokának egykori
lelkész feleség, zenész / énekes, és egy orvosi könyvtáros a Kansas City University of Medicine és Biosciences nél. ,
Dél-Kaliforniában nött fel, de most Kansas City ben lakik és boldogan szolgálja apostoli Lighthouset Hamilton,
Missouriben, férjével Terry Sims tiszteletessel.

Menjünk az ő jelenlétébe
Irta Erin Rodrigues

"Ó, Istenem, mi valóban olyan időkben élünk amikor nagy szükségünk van
bölcsességre és útmutatásra megtanítani a gyerekeket, hogy teljes
mértékben magáévá tudják Istent és az igét." Egyszer a közbenjárás
szelleme járt át imám ideje alatt , azt észleltem magamon egyszer csak a
szellem által sürgősen imádkoznom kellett hogy megvédjem a szívét és
elméjét a két fiatal gyermekemnek.
Olyan időket élünk, amikor azt látjuk,hogy a társadalom azt hirdeti
helyesnek, ami rossz, és rossznak, ami helyes.Voltak napok amikor
kértem Istent, "Hogyan védhetem meg a gyermekeimet ettől? Ó, Jézus, hogyan lehet
megvédeni az ártatlanságukat? " Azon gondolkodtam időnként, hogy vajon elég biztonságos
kiengedni gyermekeimet a bejárati ajtón.
Bár nem tudjuk elrejteni a gyermekeinket a világtól, meg tudjuk őrizni őket útmutatással és az
imádsággal. Te és én is tudunk imádkozni. Bemehetünk az ő jelenlétébe. Mint anya, ezt
találtam a legfontosabbnak, hogy meg tudjuk védeni a gyerekeket. Ef 6: 10-18 emlékeztet
minket hogy nem harcolunk test és vér ellen. Ez egy szellemi harc, és igen, mi igen is tudunk
közbenjárni a gyerekekért, és imádkozni a bölcsességért, védelemért, a békért, és az erőért.
Emlékszem, gyermekkoromban arra az időkre amikor anyám bezárta magát a szobájába,
hogy imádkozzon. Ültem a földön kívül a hálószoba ajtajánál, és hallgattam, ahogy felkiáltott
Istenhez az öt gyermekéért. Jó érzés volt tudni hogy anya belép az Isten jelenlétébe hogy
közbenjárjon értünk. Biztonságban éreztem magam. Védelmet és szeretetet éreztem. Csak
Isten tudja, mi lenne ma, ha nem lett volna az én imádkozó anyukám olyan.

Ha belegondolok a gyerekek Isten igéje által való nevelésére és az ártatlanságuk
megvédésére, Daniel jut eszembe. Isten igéje után való jellegét és elveit már gyermekként
megkapta. A fiatal felnőttet, az önfejű kultúra vette körül és még sem esett áldozatul a
csábításnak. Istenfélő értékeket tanult amit gyerekként tanítottak neki, Isten volt a központ és
Isten irányitott.
Mint anya, én erővel és békével telek meg ahogy belépek az ő jelenlétébe. Tudom, hogy a a
lelki vihar kozepett az Úr irányit és Ő a védelmezője a gyermekeimnek.
Megjegyzés: Erin Rodrigues együtt férjével és két gyermekével szolgál, mint UPCI misszionáriusok Portugáliába.
Lelkipásztora a növekvő templomnak a főváros régiójában Lisszabonban, ahol tanítanak, férfiakat és nőket és
családokat dolgozni az Isten országának. Rodrigues nővér szolgál a nemzeti hölgyek elnöke ként is UPC nek
Portugáliaban.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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 Szerb, Bulgár és Japán forditoért!

Debbie Akers

HA szeretned emailben megkapni a hirlevelet irj
LadiesPrayerInternational@aol.com es hozzáadunk a
levelezőlistánkhoz.From the EditorFrom the Editor

A Postaládából
> Jó reggelt Akers testvérnő! Rebecca fantasztikus cikket irt! Szeretem látni amikor a fiatalok egy fajta
szenvedéllyel és a vággyal teszik munkájukat az Istennek! Olyan mint a friss levegő. Természetesen minden
Hírlevél cikk mindig csodálatos, , és az a tény, hogy ezt a hírlevelet lehet osztani a sok nyelvű áldás, amely minket
összehoz ! A szeretet minden nyelvén ... folyékonyan beszélnek itt! Szeretlek édes barátom! -Laurie Sims
> Tisztelt Sis. Liane Grant, Hü ha! Ez a cikk éppen időben jött. (Hit közepette Kétségbeesés, LPI augusztus 2016)
Köszönöm szépen! Ezt a cikket olvasva segített, hogy újra a lábamra álljak, és indítsak újra bízva Istenben és hogy
emlékezzek , "az ígéreteire". Isten csak elvégzett egy nagy munkát számomra, meg fog változni az én napom.
Hűségesen a küldöd e cikkeket és igy lépést tartani a hölgyekkel ezt nagyra értékelem. Hála Sis. Warrennek, Sis.
Hardingnak és Sis. Bámulnak, és nem utolsó sorban Sis. Akersnek :) Isten áldjon meg, szeretettel

, Jolie
> Istené legyen a dicsőség. Köszönöm, hogy csatlakoztak hozzám és imádkoznak a fiamért Anthony aki már
templomban járt az óta négyszer. Még nem teljesen kötelezte magát el, de a Jézus nevében, az Isten hű és igaz és
mindig betartja szavát. Sokkal áldást, Sarah Anderson-Murphy
> Tisztelt Sis. Akers, Köszönöm szépen a kemény munkát, hogy ezek a csodálatos hírleveleket összeállitod. Ezek
biztatóak és felemelőek. Nem tudná elküldeni nekem spanyolul is. Családunk pásztora spanyol és biztos vagyok
benne, hogy jó lessz olvasni ezeket a saját nyelvén. Köszönöm asszonyom! Isten áldja meg az önzetlen munkát! Sis. Adriana Camp
> Jó volt elolvasni ehavi cikkeit is.
Örülök, hogy hallottam az unokájáról: Úgy tűnik, hogy igaz szolgája, Isten országának továbbra is áldja meg az
Úr ! Szeretettel, Sandy Negron, német fordító LPI hírlevelünkre
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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). . .

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!
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