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Hüséges az Úr 
Irta Alice Wright 

“[És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, õ az Isten, a hívséges Isten, a ki 
megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, a kik õt szeretik, és 
az õ parancsolatait megtartják.”(5 Mózes 7:9) 
 
A hüség szó azt jelenti, hogy valaki rendíthetetlenül betartja szavát. Szavát adja erős 
bizonyossággal. 
 
Akkor bizunk egy személyben amikor megismerjük őt. Időt  kell tölteni együtt a 
kapcsolatunkban, hogy ez létrejöjjön. Ugyanez igaz Istennel. Az igével és imádságban 

eltöltött idő, fejleszti bízalmunkat benne. Már ötvenöt éve van kapcsolatom Istennel. Ő mindig  betartja  a 
szavát az életemben. Máté 24:35 kijelenti: "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak 
el." 
  
 Amikor a legkisebb fiunk  kilenc hónapos volt,  súlyosan megégett a lábán és a karján. Azon a reggelen  
a férjem nem volt otthon, így én vittem a fiamat a kórházba. Amikor a férjem hazaért, és nem voltunk 
otthon, tudta, hogy valami baj van. Imádkozni kezdett. Míg imádkozott, az Úr szólt hozzá: hogy minden 
rendben. Fogalma sem volt, hogy ez az ígéret mit jelentett. 

  
Másnap elvittünk a fiunkat, a specialista orvoshoz. Elmondta, az égések  másod- és harmadfokúak 
voltak, és szükségessé vált a bőrplasztika. Elmentünk a templomba, és megkértük őket, hogy 
imádkozzanak. A férjem azt mondta nekik, amit Isten mondott neki. Azt is kijelentette, hogy hisz benne, 
nem szügséges a  bőrátültetés. 
 
 Amikor visszatért az orvos, hogy a idöpontot adjon a bőrátültetésre  teljesen le  volt nyűgözve. Azt 
kérdezte: "Mit történt?" Ez egy nagyon egyszerű válasz. Isten szólt, hogy minden rendben lessz. Ő 
hűséges az Ő szavához. A gyermekünknek nincs heg a lábán, és csak egy kis heg van a karján - 
emlékeztetőül Isten hűségére. 
 
 "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é õ valamit, hogy 
meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? " (4 Mózes 23:19). Amikor az Úr szól biztosak 
lehetünk benne hogy betartja szavát. 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


Lehet, hogy vannak gyenge pontjaink, de Isten erős. Lehet, hogy a bűnösek vagyunk de Isten kegyelmet 
kínál. Mi lehet, hogy nem, de Isten hű marad.. Bizalom azon az igazságon alapul, hogy Isten hűséges. A 
körülmények változhatnak, de van egy soha nem változó Isten aki irányít. Semmi sem túl nehéz neki.  
 
Zsid 10:23 biztosít bennünket, " És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek 
vallását tántoríthatatlanul, mert hû az, a ki ígéretet tett." Amikor már semmink sem maradt, csak Isten, 
rájövünk, hogy Isten elég. 
 

Megjegyzés: Alice F. Wright  lelkész feleség negyvenöt éve. Férje alapító lelkésze egy gyülekezetnek Annapolis, Marylandben.  Két 
fiuk van, akik mindketten miniszterek, és anagymamája hét unokájának. 

 
 

  

Sign up fpr FREE newsletter!  

 

  

Mindig hüséges a mi Urunk 
Irta Susan Beek 

"Te mindig az én kicsi fiam vagy kislányom leszel." Néha ezt mondogatom, a fiaimnak és a 
lányomnak. Talán mint szülő már  mondtad te is ugyanezt  gyermekeidnek. Emlékszem, 
amikor először tartottam a gyermekeinket a karjaimban, azt gondoltam, ha csak  
maradnának ilyen kicsikék, meg tudnám védeni őket a rossztól ebben a világban. A 
családom  az egyik legnagyobb álmom mely valóra vált." 
  
 Egy zavaros otthonban nőttem fel, így  nagyon fiatal korban el tudtam képzelni a 
családomat, ahol mindenki szereti egymást. Akkoriban azt hittem, hogy a nagyszerű 
anya szerepére képes vagyok teljesen egyedül. De mint keresztények, nem kell ezt 

egyedül tennünk. Zsoltárok 127: 3 azt mondja: "Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: 
jutalom." A mi Istenünk a szuverén Isten, és Ő hűséges. Azt kívánja, hogy körül vehesse, befedezze, és 
megvédhesse gyermekeinket az Ő szeretete által. 
  
 A gyerekek felnőnek, és kezdődik, hogy saját döntéseket hoznak. Akár a gyerekek és fiatalok és vagy az 
idősebb gyermekeink,  küzdő és lázadó természetűek, függetlenül attól, hogy otthon élnek, vagy kint a 
világban, amire szükségük van az hogy imádkozzunk értük, mint még soha. Ők egy olyan világban élnek, 
ahol az istentelen befolyása van mindenütt; de ne feledjük, a mi Istenünk hűséges! 
 
Időnként tehetetlennek érezzük magukat, különösen, ha a gyermekeink eltévednek, és úgy tűnik, olyan 
elveszettek, dühösek, és elérhetetlenek. De van remény és  hit Isten Igéjében. Példabeszédek 22: 6 azt 
mondja, 
"Tanítsd a gyermeket az õ útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. " 
 
Ha már fiatal korban is csepegtetjük beléjük a tudást, hogy ki Isten, és mit tanít, hogy Ő megbocsát és 
vére kiterjed a bűnök sokaságát elfedi, akkor megtalalják majd az utat vissza a gyülekezetbe. A mi 
Istenünk hűséges! 
  
Mint szülő igyekszünk építeni, alakítani karaktert a gyermekek életében. Fontos, hogy tanítsuk őket 
illemre de sokkal fontosabb, hogy tanítsuk meg őket imádkozni. Ez  épit bennük törekvést  hitet és az 
Istenbe vetett bizalmat, amely segit majd nekik az élet kihívásaiban. Felelősek vagyunk, hogy ne csak 
elolvassuk az igét, de szóljuk is azt életükbe. 
  
Az Izráel fiai azt utasítást kapták, hogy tanítsák meg gyermekeiket, reggel és este, "Halljad, Izrael: Az Úr, 
a mi Istenünk egy Úr." Az újszülöttekhez is ezt mondták, mert  hitték, hogy megerősíti őket  hogy 
nagyobb spiritualitást nyerjenek Istentől. Mert Isten hűséges, nekünk pedig hűnek kell lenni a tanítás 
terén gyermekeinkhez. 
  
Megjegyzés: Susan Beek felesége  a missziós John Beeknek, az anyja a három és nagyanyja hat gyermeknek. Edinburghben lakik, 
Skóciában, és  a férje mellett szolgál.  

 

  

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


 
 
A  postaládából 
 
Üdvözlet El Salvadorból, Isten áldja meg. Csak hogy tudja olvasom a női Ima  hírleveleket. Ez nagyon hasznos 
számomra, mint lelkész feleség. Isten áldja meg szolgálatát. -Esther (Pastor feleség)  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Alig várom, hogy megkapjam  a szuahéli kiadást. Szeretném hogy továbbra is az angol listán maradhatnék. Én 
rendszeresen küldök bizonyos cikkeket barátoknak akikről tudom az ebből  előnyeik származhatnak. Köszönöm 
szépen a szolgálatát. Legyen áldott új éve! -Pamela Smoak (Misszionárius) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Legyen szives megmondani Sis. Gerolyn Kelleynek hogy nagyon értékeljük a cikkeket. Nehéz dolog 
következetesnek maradni  az imádságban reggelente, mielőtt iskolába indulnak a gyerekek - különösen, 
ha sok a dolog késő éjszaka fekszenek le, mint pásztor családja a kora reggeli fáradtság, a rohanás, a 
könyvek osszeszedése, reggeli, stb Szóval ez  nagy emlékeztető volt számunkra. 
 
Nekem is nagyon tetszett, hogy az imádság rövid volt - nem valami  nehéz bonyolult imát kell mondani - 
de a lényeg az volt, hogy mindig kell imadkozni. Egyszerűen tökéletes! Hálás köszönet- nagyon ösztönző 
volt! 
 
 
Köszönöm barátom, ezeket a csodálatos tanúvallomásokat ima inspiraciokat gyermekeink számára. 
Szerettem őket - és ezek szolgáltak nagyban számomra. Meg fogom osztani azokat egyházunkban a 
családokkal és anyákkal. 
 
Nagyon szeretlek. Köszönöm mindazt, amit teszel! A barátod, Debbie Sanders (Pastor feleség) 

  

Watch our Video 

 

  

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! 

 

HA szeretned emailben megkapni a hirlevelet irj 

LadiesPrayerInternational@aol.com es hozzáadunk a levelezőlistánkhoz. 

 

 

Debbie Akers 

  

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 

  

http://youtu.be/lDUmCjnbVow
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/


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.  

 

 

 

 

See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-4482|LadiesMinistries.org 
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