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Pragnę, by Moje Dzieci Chodziły z Bogiem
by Diane Green

Słowo Boże odnosi się do Noego i Henocha jako do tych, co chodzili z Bogiem (I Mojż. 5:24 i
6:9). Bóg nie pragnie tylko kilku wybranych, by z Nim chodzili, ale pragnie, aby każdy miał
relację z Nim, szczególnie nasze dzieci.
Moja rodzina lubi spędzać czas na powietrzu, a więc jest to dla mnie ważne, aby moje dzieci i
wnuki mogły przeznaczyć czas pośród swoich napiętych zajęć i pojechać na wspólny kamping.
Jest to moją radością iść na spacer z wnukami i doświadczać życia patrząc oczyma dzieci.
Kiedy z nimi spaceruję, rozmawiamy, śmiejemy się i odkrywamy nowe rzeczy dokoła nas.
Mamy radość i ekscytację w naszej wspólnej podróży. Tak jak dzielimy wspólny spacer, wierzę,
że możemy dzielić i wyrażać te same uczucia wobec naszych dzieci o chodzeniu z Bogiem i
posiadaniu relacji, która jest rozkoszna i ekscytująca.
Przez modlitwę możemy zbudować silny fundament w życiu naszych dzieci i wnuków. Możemy
okrywać je modlitwą i prosić, aby Pan dał im czujne serce wobec spraw Bożych i pragnienie

chodzić ścieżkami sprawiedliwości. Kiedy nasze dzieci dorastają, modlimy się, aby rozwinęły
niezachwiany charakter Chrześcijanina i nauczyły się złożyć swoje zaufanie w Bogu zamiast w
ludziach i rzeczach.
Co się dzieje, kiedy chodzimy z kimś? Wyobraź sobie, że ty i twoja bliska przyjaciółka cieszycie
się spacerem na wiejskiej ziemi. Jesteście blisko siebie. Rozmawiacie, śmiejecie się, słuchacie
i dzielicie sercami. Wasza uwaga jest skupiona na tej osobie wyłączając prawie wszystko inne.
Zauważacie piękno wokół siebie lub przypadkową rzecz lecz tylko, żeby wskazać na to swojej
towarzyszcze. Dzielicie się tym razem. Jesteście w harmonii i obopólnie cieszycie się
spokojnym koleżeństwem.
Chodzić z Bogiem znaczy, że ty i Bóg jesteście w zgodzie co do twojego życia. "Czy idzie
dwóch razem, jeżeli się nie umówili?" (Amosa 3:3). Chodzić z Panem znaczy, że dostosowałaś
swoją wolę z Jego wolą i każdego dnia dążysz, aby uznawać siebie "ukrzyżowaną z
Chrystusem" (Galacjan 2:20).
To nie jest trudne rozpoznać ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Ich życie jest zupełnym kontrastem
wobec świata wokół nich jak gwiazdy świecące na nocnym niebie (Filipian 2:15). Wydają oni
owoc Ducha raczej niż owoc cielesnych żądzy. (Galacjan 5:19-22).
W Dz.Apost. 4:13 Piotr i Jan byli aresztowani za głoszenie i postawieni przed Radą. "A widząc
odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali też, że byli z
Jezusem." Kiedy chodzimy z Bogiem na co dzień, nie sposób światu tego nie rozpoznać, iż bez
względu na nasze niedoskonałości i brak wiedzy w pewnych dziedzinach, byłyśmy z Jezusem.
Nota: Diane Green służy jako prezydent Texas District Ladies Ministries . M trójkę dzieci, wraz z ich małżonkami i
dziesięciorgiem wspaniałych wnucząt. Jej mąż, Rev.Mark Green, jest pastorem w Broaddus, Texas.

Chodzenie z Bogiem
by Terry Sedra

Mój mąż i ja często idziemy na żwawe spacery wieczorami pod rękę. Lubię dopasować moje
kroki i dostosować moje tempo do jego, aż idziemy jako jedno. Lubię to wspaniałe płynne
uczucie chodzenia pod górkę i w dół razem przyspieszając w tej drodze.
Naszym celem w naszym duchowym chodzeniu z Bogiem jest dostosowanie się do jego tempa
i kierunku aż w końcu jest to płynne. Im więcej poruszamy się jako jedno z Bogiem, tym
jaśniejsze jest nasze świadectwo dla innych. Rodzice, wnuki, nauczyciele, czy każdy kto ma
kontakt z dziećmi, musimy celowo uczyć nasze dzieci chodzić płynnie i blisko z Bogiem.
Henoch jest jednym z dwóch mężów, o których Biblia mówi, że chodzili z Bogiem ale nie
chodzili przed Bogiem ani za Bogiem. (Drugim mężem był Noe.) Henoch żył w erze długiej
żywotności. Jego ojciec żył 962 lat i syn Henocha żył 969 lat, lecz czytamy, że życie Henocha
było skrócone. Miał syna w wieku 65 lat, a potem przez kolejne trzysta lat ''chodził z Bogiem, a
potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.” (I Mojż. 5:24).
Najwyraźniej rozmawiali, kiedy tak chodzili, a Bóg mówił Henochowi o sprawach przyszłości. W
Judy 14 znajdujemy jak Henoch prorokował, że „Pan przyszedł z tysiącami swoich świętych.”
Mogę sobie wyobrazić, że każdy spacer prowadził go bliżej i bliżej do jego Boga, aż
bezustannie rozmyślał o Nim, otrzymywał rozwiązania dla swoich problemów życiowych, będąc
ogarniętym radością. Bóg cieszył się tym chodzeniem również. Więcej informacji o Henochu

znajdziemy w liście do Hebrajczyków 11:5. "Otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu." A
więc Bóg przemienił go, lub raczej zabrał Henocha do siebie, omijając śmierć. Jakże wspaniałą
relację oni mieli.
Zachęcajmy nasze dzieci, aby rozwijały piękną relację chodzenia z Bogiem.
1. Nie dawaj im wyboru co do chodzenia do kościoła, wspólnej modlitwy i czytania Biblii.
2. Od urodzenia, przyprowadzaj dziecko ze sobą do ołtarza modlitwy i uwielbienia.
Trzymaj je za rękę i chodźcie, wykrzykujcie i skaczcie razem kiedy zstępuje chwała.
3. Pomagaj im codziennie zanosić ich prośby i problemy do Pana.
4. W codziennych zajęciach, wskazuj na Boże atrybuty.
Jakiej radości doświadczymy, kiedy będziemy przemienieni, aby być z naszym Bogiem.
Nota: Teresa Sedra jest żoną Mokhles Sedra i mamą dwóch synów. Wraz z mężem są reprezentantami pracującymi w
Egipcie..

Moja Osłona

By Pam Dobbs

Jest coś w ludzkiej naturze, co nie lubi padającego deszczu lub jakiegokolwiek elementu
przyrody uderzającego w nas z siłą. Jednakże, jeśli znajdziemy się w ulewie, gradzie czy
śniegu bez ochrony, w ciągu kilku sekund będziemy przemoknięte od zimnego opadu
spadającego z nieba. Rozumiemy, że jeśli chcemy uniknąć przemoknięcia od padającego
deszczu, musimy użyć jakiś rodzaj ochrony.
10 Luty jest uznany na świecie jako Narodowy Dzień Parasola. Parasole są przede wszystkim
podręcznymi urządzeniami zaprojektowanymi w celu osłony. Czy to nie wspaniałe, że taki
powszechny przedmiot otrzymał światowe uznanie? A jednak, taka prosta osłona zapewnia
ochronę milionom ludzi. Gdy się chodzi w ulewnych deszczach, kluczem do pozostania suchym
jest bycie pod ochroną parasola. Znajdujemy schronienie od surowych warunków pogodowych.
Wychodząc spoza jego protekcji, otwieramy się na środowisko wokół nas.
Jako dziecko Boże wypełnione Duchem świętym, rozumiem, że duchowe ulewy przyjdą.
Każdego dnia wybieram, by ustawić się pod Jego najlepszym parasolem ochrony. Wybieram
iść przez to życie ręka w rękę z Bogiem. Spod parasola Jego bezpieczeństwa, oddaję hołd
Jego autorytetowi, jestem posłuszna Jego Słowu, docierając do zgubionych i ginących.
Wspominam słowa Psalmu 23:6 „Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia
mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.." Podnieśmy swoje głowy spośród sztormu
teraźniejszego świata i skupmy się na Jezusie, kiedy przebywamy w domu Pana. Kiedy
chodzimy blisko z Nim pod osłoną Jego parasola, deklarujemy wobec zjawisk wokół nas, On
jest „moją osłoną”.
Nota: Pam DOBBS służyła z mężem Dr. Mike Dobbs, pastorem Word Alive Revival Center w Wiggins Mississippi
przez ponad 28 lat. Pam ma pasję dla Ladies Ministries wewnątrz UPC. W 2001,stała się częścią Mississippi District
Ladies Committee i w 2009 została wybrana jako Ladies President. Pam & Mike mają dwoje dzieci,, Ashley and Adrian.
Mają troje wnucząt, Aidan, Jaron i Joycelyn, które nazywaję ją "MyMy".

Ze Skrzynki Pocztowej

Droga siostro Akers,
Otrzymałam dzisiaj kwietniowe wydanie Biuletynu dla Kobiet. Jednym z naszych celów w National
Women's Ministries w Australii w tym roku jest modlitwa o „Marnotrawnych”. Mamy strategiczny plan
modlitwy.
Podzieliłam się biuletynem na naszej stronie NWM Facebook.
Bóg czyni wielkie rzeczy! Otrzymałam świadectwo o jednym synu, którego nie było w kościele od ponad
dwóch lat. Przyszedł do zboru w Wielkanocną niedzielę i pozwolił komuś pomodlić się o siebie!
Stworzyłyśmy bazę danych „marnotrawnych”. Każda osoba, która złożyła imię „marnotrawnego”, dostała
imię innego „marnotrawnego” do modlitwy. Aktualizujemy tę listę co 3-4 miesiące. Szczegóły pozostają
prywatne. Nasze siostry były wielce zachęcone wiedząc, że ktoś inny modli się o ich bliskich
„marnotrawnych” tak jak i one to czynią!
Pozdrowienia,
S. Jena Grech, Women's Ministries President of Australlia
~~~~~~~~~
Droga Siostro Akers
Jestem misjonarką w Taiwanie. Mamy tu Chińczyków i wiem, że kobiety (i mężczyźni) chcieliby
otrzymywać chińską wersję w tradycyjnej czcionce. Czy mogłabyś wysyłać je do mnie a ja będę drukować
i rozprowadzać. Proszę wyślij także ten, ktćry otrzymałam dzisiaj na Kwiecień 2016.
Niech Bóg błogosławi i dalej pracujcie wspaniale jak do tej pory to czynicie dla nas misjonarek.
Rev, Leonard E. Richardson, Missionary, Taiwan

Obejrzyj 1-minutowy Video klip o Ladies Prayer International
Od Wydawcy

Debbie Akers

Bog czyni wiele rzeczy! Bóg otwiera wiele drzwi I ten biuletyn jest teraz
dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim,
holenderskim, portugalskim, rosyjskim, greckim, arabskim, farsi, czeskim,
chińskim, swahili, węgierskim, tagalog, indonezyjskim, rumuńskim, włoskim,
norweskim I polskim. Proszę pomóż nam modlić się o serbskich, bułgarskich I
japońskich tłumaczy.
Jeśli pragniesz otrzymywać jakikolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę na
adres LadiesPrayerInternational@aol.com a my chętnie dołączymy cię do naszej
listy wysyłkowej!
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Kim jesteśmy...od 1999: Ladies Prayer Intl.jest złożone z kobiet całego świata, które
spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca aby połączyć się w konkretnej
modlitwie o swoje dzieci, dzieci lokalnego zboru I środowiska.
Nasza Misja...Jesteśmy zobowiązane do zachowania duchowego życia tego pokolenia I nie
tylko I duchowego odnowienia poprzednich pokoleń.
Nasza Potrzeba...Poświęcone kobiety, które złączą się razem w pierwszy poniedziałek
każdego miesiąca I będą modlić się konkretną modlitwą o swoje dzieci.

Trzy priorytety Modlitwy...





Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6).
Aby przejęly jako własność wiarę w odpowiedzialnym wieku (I Jana 2:25-28;
Jakuba 1:25).
Aby weszły w służbę na żniwie Pana (Mateusza 9:38).

Slużby, ktore wspieramy...
TUPELO CHILDREN'S MANSION Dzieci żyją w środowisku z możliwoscią wzrostu duchowego, fizycznego I
emocjonalnego.

NEW BEGINNINGS Opieka macierzyńska dla matek biologicznych rozważających adopcję lub poddanie dziecka dla
adoptujących par.
HAVEN OF HOPE Program dla dziewcząt w wieku 13-16 z problemami emocjonalnymi I behawioralnymi.
LIGHTHOUSE RANCH dla CHLOPCOW Uzdrowienie złamanych I zranionych w życiu nastolatków.

Czy masz prenumeratę Reflections Magazine?
Ta publikacja dwumiesięcznika ubłogosławi I zainspiruje cię. Artykuły są biblijne I stosowne dla
dzisiejszej kobiety apostolskiej. Zaprenumeruj to dla siebie, przyjaciółki lub zamów cały zestaw dla
twojego kościoła.

Zaprenumeruj w internecie!

