Ima és védelem.
Nők Imája Nemzetközi Hirlevél

Egyesült Pünkösdi Gyülekezet Május 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 Fülöpszigeteken, Svédországban, Görögországban, Kolumbia, Kanada, Mexikó,
Kína, Kenya, Horvátország, Hollandia, Ghána, Jamaica, Puerto Rico, DélAfrika, Fidzsi-szigetek, Ausztrália, , Pakisztán, India, Franciaország, Chile,
Anglia, Etiópia, Libanon, Trinidad, Tobago, Norvégia, Honduras, Srí Lanka,
Új-Zéland, Salamon-szigetek, Haiti, Indonézia, Pápua Új-Guinea, Dél-Korea, Nigéria, Bolívia,
Törökország, Japán
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 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!

Ima a védelemért.
Irta Jordan Brown

Amikor védelemért imádkozom, a Zsoltárok Könyvére gondolok. Vannak
olyan zsoltárok, amelyben Istentől kérik védelmüket, és igy imádkoztam az
otthonom és a családomért. Néhány kedvenc versszakom:
" Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz
nékem bátorságos lakozást." (Zsoltárok 4: 9).
" Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívûeket."
(Zsoltárok 7:11).
" Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek
téged." (Zsolt 9:11).
" Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; õ az õ erõsségök a háborúság idején.
Megvédi õket az Úr és megszabadítja õket; megszabadítja õket a gonoszoktól és megsegíti õket,
mert õ benne bíznak."(Zsoltárok 37: 39-40).
" Áldott az Úr, az én kõváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, [s] viadalra az én ujjaimat.
2 Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én
bízom: õ veti alám népemet. "(Zsoltárok 144: 1-2).
A Zsoltárok sok olyan Isteni képességet említenek, amelyek az Ő védelmére utalnak. Ő az
úgynevezett VÉDELMEZŐ, azaz védő, vagy pajzs. Őt az ERŐSSÉGNEK nevezik, ami erősebb
helyet, sziklát, vagy menedéket jelent. Őt ERŐS VÁRnak nevezik, ami torony vagy erős épületet
jelent. Őt MAGAS TORONYnak nevezik, ami sziklát vagy megközelíthetetlen helyet jelent.
Szeretem azt a tényt, hogy az Úr egy magas torony, amellyel elrejthetjük magunkat és elérhetjük
az ellenséget.
Ezek Isten csodálatos versei és attribútumai, amiket imádkozhatunk gyermekeinkért. Isten
szívesen nyújt védelmet azoknak, akik követik őt, és igazlelkű életet élnek. Csak annyit kell
tennünk, hogy megkérjük!
Megjegyzés: Jordan Brown felesége Mark Brownnak, anyja három energikus gyermeknek, a lelkipásztor felesége a
Watertown-i Jézus-templomban, Dél-Dakota, és a Dél-Dakota körzet elnökének. Az Egyesült Pünkösdi Egyház engedéllyel
rendelkező minisztere.

Isten védelme
Irta Jane Fortaleza

"Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a
nyomorúságban." (Zsolt 46: 2).
Az egyik dolog, amit a családunk minden alkalommal megtett az autonkban
ülve, arra kértük Istent, hogy védjen meg bennünket, miközben a mindennapi
dolgainkra indulunk.
Egy nap, templom után, haza vezettem gyermeinket és otthon ebédeltem.
Aztán Jessica, tizenkét éves lányom megkért, hogy kellene neki néhány dolog a boltból az
iskolába. Mint szokásos, imádkoztunk a védelemért, amikor a lányom és én elindultunk. Útközben,

nem messze otthonunktól, láttam, hogy az imádságunk igazi módon meg lett válaszolva.
Ahogy egy forgalmas utcán jobbra fordultam, nyomtam a féket, de nem volt ellenállás. Járművünk
felgyorsult és a kormánykerék kilazult. Ahelyett, hogy jobbra fordultunk volna, a mi autónk
egyenesen két forgalmas sávon haladt át, és megütott egy fát. Mindkét légzsák felfújódott és füst
áradt valahonnan. Isten lezárta nekünk az utat, mert egyetlen autó sem érkezett egyik irányban
sem. Ha megfordultam volna egy másik forgalmas utcán, valószinüleg összeütköztem volna más
autókkal. Lehet hogy a kórházba jutottunk volna, súlyosan megsérültünk volna, vagy akár halált is
okozott volna. Az utcan tartózkodó kedves emberek rohantak segítségünkre, és a férjem is oda
jött. Eljöttek a mentősök és a rendőrök, és a sávot lezárták. Annyira hálás voltam, hogy Isten
megmentette a lányomat és engem egy komoly balesettől.
Fogalmam se volt arról a veszélyről, amivel azon a napon szembesültünk, de az ima müködik.
Isten jól tudta előre, és megvédett minket a szükségünk idején. Milyen béke van abban hogy
tudjuk, hogy Isten mindig ránk néz. Ha látja azokat a veszélyeket, amelyekről nem tudunk, akkor
biztosan látja azokat is, amelyek aggasztanak minket, és ő segíteni fog azokkal kapcsolatban is.
Zsoltárok 34: 8 azt mondja, hogy "Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket.."
Ez a vers olyan ígéret, amely pihenést és biztonságot nyújt az Isten félő emberek szívéhez. Isten
észreveszi a kis veréb esését, és az Ő szavát biztosítja nekünk: " Ne féljetek azért; ti sok
verebecskénél drágábbak vagytok." (Máté 10:31).
A szívem tele van hálaadással, hogy Isten védelme és irgalmassága követ minket minden nap.
Milyen kiváltság az, hogy olyan Istent szolgálunk, aki minden nap ránk néz ránk és ismeretlen
veszélyektől véd meg. Nap mint nap figyel bennünket, és ártalmaktól és veszélyektől szabadit
meg. Bízz az ígéretében, és ne felejtsd el megköszönni Őt a védelemért, amelyet lehet hogy nem
mindig veszünk észre.
Megjegyzés: Jane Fortaleza pásztor felesége és három gyermek anyja. Családja Winnipegben él, Manitobában, ahol női
elnökként szolgált a Közép-kanadai Kerületben. Nagy szenvedélye az, hogy Istennek szolgál és él.

Az ima müködik.
Irta Beth McFarland

Az anya imája megváltoztathatja bármely helyzet kimenetelét. Hannah
imádkozott, és egy próféta született. " Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr
megadta kérésemet, a melyet tõle kértem." (I Samuel 1:27).
Soha ne aggódj, ha úgy érzed, imádkozol és imádkozol, és úgy tűnik, semmi
sem történik. Isten hűséges. Igéje biztos. Ha továbbra is hívjuk a nevét a
gyermekeinkre, akkor a jutalmat a megfelelő időszakon belül meg fogjuk kapni.
Kezd el megköszönni az Úrnak azokat a dolgokat, amiket meg akarod hogy
történjenek a gyerekekkel. Állj Isten Igéjére. Az ima erős. Ahogy imádkozol, higgyjetek el, hogy
Isten megadja a petíciót.
Egy rutinos nap volt. A nap ragyogott. A tizenöt éves lányunk, Amanda befejezte az
előkészületeket az elkövetkező iskolai napra. Felkészültem magamra, hogy imádkozzak vele, és
átadjam ölelésemet, mielőtt elkapta az iskolai furgont az Jeruzsálemi Angyali Anglikán Nemzetközi
Iskolába. Azon a napon, mint mindenki máshoz, kértem az Urat a védelméért lányomra, hogy
élesen tartsa az elméjét, és tartsa őt távol minden közeledő gonosztól. Belépett a liftbe a harmadik
emeleti lakásunk folyosójáról. Pillanatok alatt az ablakon keresztül néztük, ahogy belépett a
buszba, és úton volt.

E csodálatos, hétköznapi nap volt, kimentem az erkélyre. A férjem, Robert is ott volt és öntözte a
növényeket és zöldségeket a kis erkélyes kertünkön. Néhány pillanatig beszélgettünk, élveztük a
napsütést. Hirtelen hatalmas robbanás hallatszott. Azt mondtam: "Ó, nem! Ez a hang Jeruzsálem
központjából jött, ahol Amanda az iskolába utazna." Elkezdtük hívni Istent, bárhol és bármi is
történt.
A telefon csörgött, és Amanda azt mondta nekünk, hogy biztonságban van, de egy öngyilkos
merénylő robbant fel közvetlenül a HaNevim utcán, nagyon közel az iskolához és pontosan azon
az úton, amelyen éppen utazott. Elkezdtünk köszönetet mondani az Úrnak a lányunk védelmében.
Nincsenek szavak, amelyek kifejeznék hálámat, hogy minden reggel imádkoztunk együtt az
iskolába menet. Nem tudjuk, hogy hányszor védte meg őt Isten az iskolában, de azon a napon
volt konkrét bizonyíték. Hallgatja az igazak imáját.
" Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban." (Zsoltárok
91:11).
Megjegyzés: Beth McFarland az UPCI képviselőjeként szolgál Izraelben / Palesztinában. Róbert felesége, Chris, Matt és
Amanda anyja, Anglina, Alayna és Connor nagyanyja.

A postafiókból

Igét.

Kedves LPI, csak e-mailben értesítem, hogy a
hírlevelek felbecsülhetetlen értékűek. Köszönjük az

Ruth Maetala, Népasszony elnöke, Salamon-szigetek

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

A szerkesztőtől

Debbie Akers

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.

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)Text Link

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!

