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A védelmező imák ereje
Irta Connie Bernard

" Ne felejts el, haza telefonálni. "Mint szülő, hányszor mondtuk már ezeket a szavakat? Amikor a
gyerekek kicsik és láb alatt vannak, legtöbbször tudjuk, hol vannak. Azt is tudjuk, hogy általában
amikor a gyerekek csendben voltak a házban, tudtam, hogy valami bajt csináltak, jobb ha
megyek és megkeresem őket. Mindig valamiben sántikaltak.
Mint szülő, imádkozunk védő imádságokat gyermekeinkért. Jézus legyen testük erős. Hadd
legyenek egészségesek. Ne engedd, hogy a betegség, megérintse őket. Tartsd őket
biztonságban. Az idő elrepült és a csecsemő elindult a saját útján. Mindig imádkoztam imákat,
védelmet még mielőtt voltak gyermekeink, de megtanultam egy teljesen új módon imádkozni egy
védő imát. Mindannyian imádkozunk védő imákat, de változik ahogy az élet megváltozik. Jakab 5:16 szerint " mert
igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése." Az én napi imámban, imádkozom, hogy az Úr mindig igaznak
találjon. Mindig szeretnék neki tetsző életet élni.
A napi imánknak részben mindig a háláról és a bűnbánatról kellene szólnia . A bűnbánat amikor el ismerjük hogy
emberek vagyunk és a hiányosságokat, és megalázzuk magunkat előtte. Ő mindig tiszteletben tartja a megtört és
bűnbánó lelket (Zsoltárok 51:17). Amikor hozzá jövünk ily módon ismertek vagyunk Őáltala - amikor már ilyen
közel vagyunk vele a közösségben -, akkor mehetünk bátran a kegyelem trónja elé (Zsid 4,16) a petíciónkkal.
Évekkel ezelőtt, amikor Brother Bernard utazott Kelet-Európában a fal leomlása előtt, voltak idők, hogy nem
hallottam róla, csak amikor már leszállt az Államokban. Megtanultam együtt élni ezzel, bízva Istenben és
folyamatosan imádkozni a védelméért. Azt is megtanultam, hogy igazán tudjam értékelni ezt a kijelentést: "Ha
nincs hír, az jó hír." Az én petícióim, a legtöbb esetben, a családom védelme köré rajzolódik. Persze, vannak
esetek, hogy vannak konkrét, sürgős igények, de a védő imádságok vannak többségben.
Kedves hölgyeim, hadd javasoljak valamit. Lehet, hogy a gyerekeket az Úr félelmére nevelted (Efézus 6: 4), és
mégis ők vándoroltak el Istentől. Vannak idők, amikor a védő imádság az egyetlen olyan dolog, ami megtartja

őket. Lehet, hogy most azt kérdezed: "Hogyan imádkozzak a lányomért aki elhagyta Istent és minket is?" Ez
nagzon nehéz kérdés, de soha ne veszítsük el a reményt. Az ő szava nem fog visszatérni üresen (Ézsaiás 55:11).
Befejezésül igy imádkozz, és alkalmazd a saját helyzetedre:
Istenem, rakj egy védő palástot lányunk köré. Azt kérem, hogy a szolgálattevő angyalok vigyázzanak rá. Amikor
leteszi a fejét éjjel, Uram, add hogy emlékezzen jóságodra és a kegyelmedre. Hagyd, hogy a kegyelem, Uram,
mindig jelen legyen az életében. Csábits el szereteteddel. Hagyd hogy elérjen, ha úgy érzi, nincs biztonságban
vagy fél. Mutasd meg magad neki. Védd meg a szívét, Uram, a mély fájdalmaktól. Védd meg az elméjét Jézus, az
az ellenség fegyvereitől. Tartsd biztonságban. Érintsd meg testét Uram, és tartsd meg őt erősnek. Felajánlottuk őt
hozzád. Imádkozom, hogy elcsábítod őt a szereteteddel. Hadd érezze a szent szellemed jelenlétét éjszaka,
amikor egyedül van gondolataival. Gondolataiban erősítsd meg neki, hogy még mindig ott vagy, hogy még
mindig szereted őt, és hogy vigyázol rá. Köszönöm, Jézus, hogy szeretsz, és megemlékezel rólam. Törődesz a kis
dolgokkal és a nagy dolgokkal is az életemben, és az ő életében is. Tudom, hogy tiszteletben tartod minden
imámat. És hogy válaszolni fogsz a tökéletes akaratod szerint. Mindenek felett való király vagy, és törődsz velünk.
Tudom, hogy válaszolni fogsz, és köszönöm neked ezt.
Függetlenül attól, hogy a gyerekek kettő, tizenkettő, húsz, vagy akár ötven évesek, mi mindig aggódunk
miattuk.Az, hogy imádkozhatunk nagyon jó érzés, és hogy védőburkolattal takarjuk be őket, és igazolva van, hogy
ő válaszolni fog.Az Úrban megbízhatunk.
Megjegyzés: Sis Bernard Rev, David Bernard a UPCI Általános főfelügyelő felesége. Sokat utaznak szerte a világon, és beszélnek számos
különleges találkozón és konferenciákon. Három házas gyermekei és unokái vannak.

Az ima örökké él.
Irta Miriam Sponsler

És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány elõtt,
mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai."
(Jelenések 5: 8 NKJV ).
Imáink soha nem halnak meg.
A mi Istenünk csodálatos, és mindig hű, még akkor is, ha mi nem hisszük hogy ő tényleg
meghallgat minket amikor imádkozunk. Lehet hogy megkérdezzük tőle, vajon tényleg meg tudod
tenni nekem ezt ? Ez a szív elvadult, túl nehéz, túl zavaros, és elveszett! Vajon hiába imádkozom?
Sose félj. Isten ismeri a gondolatainkat, vágyainkat, és ami a szívünkben van. Amikor imádkozunk az ő akarata
szerint, meghallgat minket, és igazán törődik velünk. Ő jobban szeretné hallani a petíciókat és válaszolni akar
rájuk, mint ahogy azt mi gondolnánk, vagy akár megértenénk. De hű az Isten.
Néhány korai gyermekkori emlékeim között van amikor anyám az ő ima szobácskájában kiált Istenhez gyermekei
megváltásáért. A legfiatalabb vagyok a hét testvér közül, rám esett az a megtiszteltetés, hogy pünkösdi
környezetben nőhettem fel, de az idősebb testvéreimnek ez nem adatott meg. Anyám imádkozott könyörtelenül az
üdvösségükért, akkor is, ha csak egy apró reménysugárt lehetett látni. Úgy vélem, az imái még mindig élnek, és
dolgoznak a testvéreim szíveiben.
Mert az ima soha nem hal meg, édesapám amikor megkeresztelkedett nyolcvannyolc éves kora miután anya
imádkozott érte közel ötven évig. Az egyik testvérem visszajött Istenhez miután több évig élt az istentelen
életmódot és most pasztorál és ébredés van templomában. Egy másik testvérem is visszajött Istenhez évtizedekig
Isten elől futott. Hazatérése Istenhez már akkor történt meg amikor mar anya átment a másvilágra. Isten örök, és
Ő nem korlátozódik a mi időnkhöz.
Lukács 18 példázatában a hamis bíró és a kitartó özvegy történetében az igazságtalan bíró megadta amit az
özvegy kért, mert az ő folyamatosan kérvényezte akaratát. Ha tudjuk, hogy Isten akarata szerint imádkozunk úgy
gondolom, továbbra is kitartóan imádkozunk, azt mutatjuk hogy hisszük, hogy Isten válaszolni fog. Lehet hogy
hitünket megpróbálja az Úr, de válaszolni fog a megfelelő időben.

Ne add fel, az önfejű gyermekedért való küzdelmet.Légy erős. Imádkozz úgy mint egy igazi hívő. Úgy sem tudjuk
elképzelni Isten útjait és az Ő időzítése tökéletes. Imánk olyan drága számára hogy arany edényekben tárolja őket.
Imáink soha nem halnak meg.
Megjegyzés: Miriam és férje Mike, negyvenkét éve házasok. Szolgált evangélista feleségként, lelkész feleségként és most misszionárius
feleség Argentínában. Ő büszke édesanyja két csodálatos fiúnak és leánynak és Nagyija két hihetetlen unokának!

Az ima harcos
Irta Linda Reading

Sok helyen hallom ezt a szót "ima harcos" legtöbbszöt anyák imádkoznak a gyermekeikért. Az
ima harcos az, aki közbenjár mások számára közbenjáró imával.
Én szingli vagyok (nem házas) és gyermektelen; Még is gyakran találom magam hogy
imádkozom gyermekekért. Szeretem látni őket ahogy átadjak kis lelküket a fenséges Úrnak .
Jézus imádkozik a gyermekekért.
"Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a
tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok
meg nekik, hogy hozzám jõjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit reájuk vetvén, eltávozék
onnét."(Máté 19: 13-15 KJV).
Unokahúgaim akik már felnőttek, gyarkan emlegetik hogy amikor beszéltek hozzám kiskoromban, azt mondtam
nekik: "Imádkozni fogok érted," tudták hogy harcolni fogok értük. Isten meggyógyította, megvédte, és adott nekik
irányt az életükbe. Tudták, hogy hatalmas erő van a közbenjáró imában.
Egy fiatal fiú eljött a templomba évekkel ezelőtt, amikor nevelő otthonban élt. Várta nevelőszüleit, hogy vegyék föl,
miután a vasárnapi iskola befejeződött, és én ott ültem a templom lépcsőjén vele, amíg meg nem érkeztek. Én
csak hallgattam őt beszélni a nyugtalan életéről, és utánna imádkoztam vele, mielőtt hazament aznap. Imádságunk
egyszerű volt, de vele maradt azután is amikor már otthon volt a nevelő szüleivel.
Kaptam tőle egy telefonhívást néhány évvel később, amikor már tinédzser volt. Szüksége volt egy barátra, és
kinézte az összes olyan nevet mely egyezik az én utolsó nevemmel és addig hívott minden telefonszámot, amíg
meg nem találta az enyémet. Zavarodott volt, és azt mondta, hogy tudta, hogy imádkozni fogok érte, és a
helyzetéért. Imádkoztam, mint egy harcos, ahogy benne álltam a szakadékban, érte.
Takarjuk be a gyerekeket, unokahúgokat, unokaöccsikéket, vagy unokákat, barátokat az imádsággal. Járjunk
közbe értük kik a világban vannak . Kihivlak, hogy legyél te is ima harcos a gyermekek számára.
Megjegyzés: Linda Reading a zenében szolgált évekig ,lelkipásztor szülei Greenfield, Indiana vezetésének ideje alatt. Floridába költözött
2010ben non-Hodgkin limfóma kezelése után úgy gondolja minden nap egy ajándék Istentől.

A postafiókból
Ez a hírlevél nagy áldás. Most kaptam meg az e-mailt, és elolvasom azonnal. Különösen tetszik,
Bernard nővér cikke az imáról és védelemről. Van három lányom akik sajnos elhagyták a templomot
miután felnőttek. Imádkozom értük és családukért. Köszönöm mégegyszer. -Etoise N
___
Köszönjük ezt a hírlevelet. Őszintén erre van szükségünk ma, ebben a pillanatban. Imádkozom
fiaimért. -Nadeen
____
Kedves drágám, én is köszönöm a sok a biztató tanításokat! A csodálatos tanításokat
tanúvallomásokat, és hogyan kell betartani az imákban tett igéreteket! Kérem, hogy: szeretném
megkapni szuahéli nyelvüt és az angolt is. Köszönöm, -Onserio.

dicséret jelentés
Most kaptam ezt a bizonyságot a mi női elnökünktől Venezuelában, Deisy Gratertől és úgy gondoltam,
jó lenne megosztani. Isten áldjon, Kathy Crossley
"Kértük hogy imádkozzanak az egyik lelkészünkért, Sis. Lina de Brachoért. Sajnos sok tumor vette
körül a pajzsmirigyét, valamint bőrrák volt az orrán,Megmütötték és Isten csodát tett. Az orvosok meg
voltak rökönyödve mennyi daganatok találtak, és azt mondták, hogy ő nem fog tudni beszélni sokáig.
Egy héttel később elment kivizsgálásra, és az orvos teljesen megdöbbent, hogy beszélt nagyon
világosan és teljes hangon. azt is elmondta az orvos neki, hogy nincs jele a ráknak és nem kell
kemoterápia! Istené legyen a dicsőség! hálásak vagyunk az egyeséges imákért a mi hölgyek az
Egyesült pünkösdi Egyházban tesznek. Isten is áldjon meg. "

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.
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