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On Jest Wierny
Przez Alice Wright

"A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bóg, Bóg wierny, chowający przymierze, i
miłosierdzie tym, którzy go miłują i strzegą przykazań jego, do tysięcznego pokolenia "
(Powtórzonego Prawa 7:9).
Słowo wierny, to znaczy, że ktoś jest w swej niezachwianej lojalności. Jego słowo jest
podawane z rezolutą pewnością i jest obowiązukające.
Uczymy się ufać Charakter osoby, poprzez poznanie ich. Musimy wspólnie spędzać
czas, więc, że nasz związek może się rozwijać. Tak samo jest z Bogiem. Czas
spędzony w Jego Słowie i modlitwie, rozwijać naszą wiarę w Niego. Mam 55 lat relacji z Bogiem. On
zawsze trzymał się jego słowa. W Ewangelii Mateusza 24:35 jest napisane: "Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą."
Kiedy nasz najmłodszy syn miał dziewięć miesięcy, cierpiał na poważne oparzenia na nodze i ramieniu.
Rankiem, kiedy to się stało, mój mąż nie był w domu i I przyniósł syna do szpitala. Kiedy mój mąż
przyszedł do domu, i nie byliśmy tam, wiedział, że coś jest nie tak. Zaczął się modlić. Podczas gdy się
modlił, Pan przemówił do niego i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Nie miał pojęcia, co to znaczy
tej obietnicy.
Następnego dnia wzięliśmy naszego syna do lekarza. Powiedział nam, że były oparzenia drugiego i
trzeciego stopnia a on potrzebował przeszczepy skóry. Poszliśmy do kościoła aby się pomodlić. Mój mąż
powiedział im, co Bóg powiedział do niego. Tak stwierdził on wierzył, nie byłoby przeszczepy skóry
Ponieważ Słowa Bożego.
Kiedy wróciliśmy do lekarza, aby zaplanować przeszczepy skóry, był całkowicie zaskoczony. Zapytał: "Co
zrobiłeś?". To był bardzo łatwa odpowiedź. Bóg mówił, że wszystko będzie w porządku. On jest wierny
swoim Słowie. Nasze dziecko nie ma blizny na nodze i tylko jedną małą bliznę na ramieniu przypomnienie o wierności Boga.
"Nie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał, ani jako syn człowieczy, ażeby żałował; azaż on rzecze, a nie
uczyni? wymówi, a nie wypełni?" (Liczb 23:19). Kiedy Bóg mówi, możemy mieć pewność, że to się stanie.
Możemy mieć słabe strony, ale Bóg ma siłę. Możemy mieć grzech, ale Bóg daje łaskę. Może nam się nie
uda, ale Bóg pozostaje wierny. Zaufania nie jest oparte na środkach które są potrzebne aby dbać o nas.

Zaufanie jest oparte na prawdzie, że Bóg jest wierny. Okoliczności mogą się zmienić, ale my nigdy nie
zmieniający się Boga w kontroli. Nie ma nic zbyt trudne dla Niego.
Hebrajczyków 10:23 zapewnia nam, "trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się; (boć wierny jest ten,
który obiecał)." Kiedy już nic oprócz Boga, odkrywamy, że Bóg jest wystarczające.
Notatka: Alice F. Wright była żona pastora przez czterdzieści pięć lat. Jej mąż jest założycielem pastor kościoła w Annapolis w
stanie Maryland. Ona jest matką dwóch synów, obaj są ministrowie, a ona jest babcią do siedmiu.
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Nasz Bóg jest Wierny
Przez Susan Beek

" Ty zawsze będziesz mój małą dziewczynką lub chłopcem." Czasami to powiedzieć
do moich synów i córek. Być może jako rodzice powiedziałeś to samo do swojego
dziecka. Pamiętam, że po raz pierwszy odbyło się nasze dzieci, w moich ramionach.
Myślałem, jeśli pozostają one tak małe, mogę chronić je przed złem tego świata. Moja
rodzina była jedną z moich największych marzeń, które się spenilo.
Wychowałem się w trudnych warunkach, więc od najmłodszych lat wyobrażam sobie
posiadania rodziny, gdzie wszyscy się kochaja. W tym czasie myślałem, że mógłbym
być ta wielka mama co wszystko na własną rękę robie. Ale jako chrześcijanin, nie
musimy tego robić sami. Psalm 127:3 mówi: "Oto dzieci są darem Pana:. A owoc łona nagrodą jest jego"
Nasz Bóg jest Wszechmocny Bóg, On jest wierny. On pragnie otaczać, przykryć i chronić nasze dzieci
Jega miłościa.
Dzieci dorastają i zaczynają dokonywania własnych wyborów. Czy nasze dzieci są młode i niewinne lub
starszy i walczy o charakter buntowniczym, czy mieszka w domu lub w świecie, potrzebują naszych
modlitw, jak nigdy dotąd. Żyją w świecie, w którym bezbożni wpływ jest wszędzie; ale pamiętaj, że nasz
Bóg jest wierny!
Czasami czujemy się bezradni, zwłaszcza, gdy nasze dzieci zbłądzili i wydają się tak zagubiony, złe i
nieosiągalne. Ale mamy nadzieję i wiarę w Słowo Boże. Księga Przysłów 22: 6 mówi: "Ćwicz dziecko w
drodze, którą ma iść, a gdy jest stary, nie zejdzie z niej."
Jeśli uda nam się zaszczepić w nich wiedzę, kim jest Bóg, w młodym wieku, i nauczyć, że On przebacza,
a Jego krew zakrywa wiele grzechów, mogą one drogę z powrotem do owczarni bozej. Nasz Bóg jest
wierny!
Jako rodzice staramy się budować i kształtować charakter w życiu naszych dzieci. Ważne jest, aby
nauczyć je mieć maniery, ale ważniejsze jest, by nauczył ich modlić. Będzie budować wiarę i ufność w
Bogu, która będzie przeprowadzać ich przez życiowych wyzwań. Naszym zadaniem jest nie tylko czytać
Słowo, ale ją musimy przemawiac do ich życia.
Izraelici zostali pouczeni, aby uczyć ich dzieci, rano i wieczorem, "Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan
jest jeden." Mówili to nad ich noworodka, ponieważ wierzyli, że to wzmocni go mieć większy potencjał
duchowości. Ponieważ Bóg jest wierny, musimy być wierni w nauczanie naszych dzieci.
Notatka: Wielebny Susan Beek, żona misyjnej John Beek, jest matką trzech i babcia sześciorga dzieci. Ona mieszka w Edynburgu, w
Szkocji, a ministrowie obok męża.

Ze Skrzynki Pocztowej
Pozdrowienia z Salwadoru. Niech cię Bóg błogosławi. Tylko po to by wiedzieć, czytałem wszystkie biuletyny. Jest to
bardzo pomocne dla mnie jako żony pastora. Niech Bóg błogosławi swoją posługę. -Esther (Żona Pastora)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I czekamy na wydanie suahili. Chcę pozostać na liście angielskiej, również.
I pewne artykuły okresowo wysyłać do znajomych, którzy mogą z nich korzystać, jak ostatnim jednego z Leah
Seagraves. Dziękuję bardzo za obciążenie i posługi. I błogosławionego Nowego Roku! -Pa mela Smoak (misjonarz)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Czy możesz powiedzieć siostrze Jerolyn Kelley, doceniam jej artykuł bardzo dużo. To staje się trudne pozostać
spójne w modlitwie w godzinach porannych przed szkołą - zwłaszcza, gdy do czynienia z późnych nocy jak pastora
rodzina i wcześnie rano zmęczenia ,z pośpiechu, chwytając książek, śniadanie itp. Więc to było wspaniałe
przypomnienie.
I umiłował jak czas modlitwy była krótki - nie coś trudne do osiągnięcia i osiągnąć - ważne jest to, aby pozostać
spójny. Po prostu perfekcyjnie! Jestem wdzięczny!
Dzięki moim przyjacielem dla tych niesamowitych świadectwa modlitwy dla naszych dzieci. Ja ich wszystkich
kocham- i służyli znacznie do mnie. Będę udostępnianie ich rodzin i matek kościoła.
Kocham cię bardzo. Dziękuję za wszystko, co robisz! Twój przyjaciel, Debbie Sanders (Żona Pastora)
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From the Editor
God is doing mighty things!
God is opening many doors and this newsletter is now available in English,
Spanish, French, German, Dutch, Portuguese, Russian, Greek, Arabic,
Farsi, Czech, Chinese, Swahili, Hungarian, Tagalog, Indonesian, Romanian,
Italian and Norwegian. Looking to add Polish soon! Please help us pray for
a Serbian, Bulgarian and Japanese translators.
Debbie Akers

If you wish to receive any of the above translations please send request to
LadiesPrayerInternational@aol.com and we will be delighted to add you to
our mailing list!

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

Who we are . . . Since 1999: Ladies Prayer Intl. is made up of women worldwide,
who meet on the first Monday of each month to unite in focused prayer for their
children and the children of the local church and community.
Our Mission . . . We are committed to the spiritual preservation of this generation
and beyond and the spiritual restoration of previous generations.
Our Need . . . Committed women who will join together on the first Monday of each
month and pray focused prayer for their children.

Three Priorities of Prayer...





The salvation of our children (Isaiah 49:25; Psalm 144:12; Isaiah 43:5-6).
That they take ownership of the faith at an accountable age (I John 2:25-28; James 1:25).
That they enter into the ministry of the Lord's harvest (Matthew 9:38).
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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.
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