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Patience in Prayer
By Karen Hatcher

Ang pasensya ay hindi likas sa akin. Ito ay isang natutunan ko na pag-uugali. Ang
isa sa mga naalaala ko noong bata pa ako ay ang aking ama na binanggit ang
Lucas 21:19, "Karen “In your patience possess ye your souls.'"
Ang Biblia ay malinaw; dapat tayong magkaroon ng pasensya upang matanggap
ang pangako. "Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang matapos
ninyong gawin ang kalooban ng Dios, ay matatanggap ninyo ang pangako" (Mga
Hebreo 10:36). Ang Biblia ay malinaw na ang mga pagsubok ay tumutulong sa atin na matutunan
ang pasensya. "At hindi lamang gayon, kundi namamanglaw din tayo sa mga kapighatian: yamang
nalalaman na ang kapighatian ay gumagawa ng pagtitiis, at ang pagtitiis, karanasan, at
karanasan," (Roma 5: 3-4).
Kapag ibinibigay ko ang problema ko kay Jesus, nagtitiwala ako sa Kanya. Ang pagiging
mapagpasensya sa Diyos ay nagpapatunay na nagtitiwala ako sa Kanya. Nagtitiwala ba ako sa
Diyos na pangalagaan ang aking sitwasyon sa tamang paraan at sa tamang oras? Kapag ako ay
lubos na nagpapaubaya at binibigay ang isang bagay sa Diyos, Dapat ba akong magalala?Wonder, marahil, ngunit hindi dapat mag-alala!

Kung minsan ang ating mga anak ay gumawa ng mga maling pagpili. Kahit gaano kalayo ang
kanilang nawala mula sa Diyos, hangga't mayroon silang hininga, dapat tayong manalangin para
sa Diyos na magpatuloy sa pag-uusap, pakikitungo, ipakita ang awa, at bigyan sila ng
pagkakataon na magsisi. Huwag kang susuko. Kung ang ating kamatayan ay dumating bago
magsisi ang ating anak, ang ating mga panalangin ay isang pang-alaala sa harapan ng Diyos
(Mga Gawa 10: 4). Nagpapatuloy pa rin siya sa panalangin na nanalangin.
Nagtitiwala ba ako sa Diyos sa aking mga anak? Maghintay! Hindi ba Kanyang mga anak? Hindi
ba pinagkakatiwalaan ako ng Diyos na itaas sila? Maaari ko bang pinagkakatiwalaan ang Diyos ng
sapat na upang ilagay ang aking naliligaw na mga anak sa Kanyang mga paa? Noong bata pa sila,
ang mga anak ko ay hihiyaw sa isang sirang laruan at inaasahan ko na ayusin ito. Sa sandaling
ibinigay nila ito sa akin, sila ay humimok, ngunit hindi kailanman sinubukan na kunin ito pabalik o
itapon ang init ng ulo habang naghihintay. Bakit hindi ko mapagkakatiwalaan ang Diyos tulad nito?
Hindi ba inilagay ng Diyos ang uniberso? Hindi ba Niya nilikha ang kadena ng pagkain? Hindi ba
iniisip Niya ang lahat nang nilikha Niya ang katawan ng tao? Bakit sa palagay ko Hindi niya
mapapataw ang aking problema?
Hindi ba hinihintay at iniisip ng Diyos ang plano ng pagtubos bago kailangan ang isa? Hindi ba't
inalagaan ng Diyos ang Kanyang mga propeta nang sila ay inusig? Hindi ba alam ng Diyos kapag
bumagsak ang isang maya? Bakit sa palagay ko ay hindi Siya nagmamalasakit sa aking problema
(I Pedro 5: 7)? Hindi ko alam kung paano o kailan sasagutin Niya. Ang alam ko ay ang Diyos: 1 ay
nasa kontrol; 2) ay may pinakamabuti sa aking puso; 3) ay sagutin; at 4) ay magagawa ko nang
tama. "Ihagis mo ang iyong pasanin sa PANGINOON, at siya ay aalalay sa iyo: hindi na niya
ipagkakaloob ang matuwid na makilos" (Mga Awit 55:22).
Tandaan: Si Karen (Bernard) Hatcher ay itinaas sa South Korea ng mga magulang ng misyonero. Nagsimula siyang
nagtuturo sa Sunday school sa edad na sampung taon at band sa simbahan sa labing-anim. Siya at ang kanyang asawa, si
Charles Hatcher, ay napagpasiyahan hanggang sa pagreretiro noong 2009. Si Karen ay kasalukuyang nagmamay-ari ng
Better Mail Service at ay aktibo sa lungsod ng Gonzales, Louisiana. Dumalo ang mga Hatcher sa Centro de Vida sa
Gonzales.

Matutong mag-antay sa Panalangin
By Anne Johnston

"Maging matiyaga ka rin, magpatibay ng iyong mga puso: sapagkat ang
pagdating ng Panginoon ay malapit na" (Santiago 5: 8).
Nakatira kami sa isang mundo na gusto ang lahat ng bagay agad. Walang oras
upang magluto ngayon, kaya pop ng isang bagay sa microwave at ito ay handa
kaagad. Hindi makapaghintay para sa coffeemaker sa tumahimik, kaya subukan
ang ilang instant coffee, o gumamit ng pod. Sa trapiko, ang mga driver na walang
tiyaga ay pinutol ang kanilang mga sungay kung hindi kami sumasailalim sa gas sa pangalawang
ilaw ay nagiging berde. Kahit na sila ay papunta lamang sa susunod na gas station o coffee bar.
Ang pasensya ay isang bagay na may ilang mga tao ngayon, at kung minsan ay maaaring
makaapekto ito sa ating buhay ng panalangin. Dumating kami sa Diyos na may kahilingan at nais
namin ang agarang mga sagot. Hindi namin nais na maglaan ng oras upang maghintay sa Kanya
at magtiwala sa Kanya upang ipakita sa amin ang Kanyang paraan, o upang matustusan ang
kagyat na pangangailangan na mayroon tayo. Kapag hindi kami nakakakuha ng sagot kaagad, sa
palagay namin ay hindi nagmamalasakit ang Diyos o hindi Niya tayo pinakikinggan.

Ibinigay ng Diyos kay Abraham at Sara ang isang pangako na magkakaroon sila ng anak na lalaki
at mula sa kanya ay darating ang isang dakilang bansa. Ngunit habang sila ay naging mas
matanda nang hindi makita ito ay nangyari, sila ay naging walang pasensya at sinubukang gawin
ito sa sarili nilang paraan. Bilang resulta, ipinanganak si Ismael, ngunit hindi siya ang sinadya ng
Diyos. Sa kanyang magandang panahon, ipinanganak si Isaac. Magkano ang mas mahusay na
buhay para sa lahat ng mga ito, kung sila ay naghintay lamang nang matiyaga sa Panginoon.
Nang ipanganak ni Rebekah ang kanyang dalawang anak, ibinigay ang propesiya na ang mas
matanda ay maglilingkod sa mas bata. Hindi nais ni Jacob na hintayin ng Diyos na magtrabaho
ang Kanyang plano, at idinisenyo upang makuha ang karapatan ng pagkapanganay mula sa
kanyang kapatid. Ang kanyang ina ay naging hindi matiisin at nagplano ng isang paraan upang
matanggap ni Jacob ang pagpapala mula sa kanyang ama. Magkano ang mas mabuti kung
naghintay sila nang matiyaga para sa Panginoon na gumawa ng mga bagay sa halip na
magmadali sa Diyos.
Maraming beses, napupunta tayo sa Diyos sa panalangin para sa ating mga anak, humihiling sa
Panginoon na panatilihing ligtas ang mga ito at magkaroon ng Kanyang paraan sa kanilang buhay.
Kadalasan, iniiwasan nila ang mga bagay na itinuro natin sa kanila, at nagtataka tayo kung ano
ang ginagawa ng Diyos. Tila sinusubukan ng diyablo ang kanyang pinakamahirap na panatilihin
ang mga ito sa paglilingkod sa Panginoon. Naaalaala natin ang araw na ipinagkatiwala natin ang
mga ito sa Panginoon at hiniling Niya na iligtas sila, ngunit ngayon tila walang interes sila sa mga
bagay ng Diyos. Patuloy na manalangin.
Sinasabi sa Santiago 5:16, "Ang mabunga na taimtim na panalangin ng isang matuwid na lalaki (o
babae) ay marami na." Kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng isang pangako, tumayo nang
matatag sa na, alam na ang Diyos ay lilipat sa langit at lupa upang matupad ang ipinangako Niya.
Tandaan: Si Anne Johnston ay nagtapos sa UPBI (ngayon Northeast Christian College) sa New Brunswick at kid ng isang
ministro na nasangkot sa iba't ibang aspeto ng gawaing ebanghelyo sa halos lahat ng kanyang buhay. Si Anne ay dumalaw
sa West Island United Pentecostal Church sa Pointe Claire, QC, at nakikipagtulungan sa Mga The Translators. Siya ang
ina ng tatlo at lola ng anim

Ng Mahalin ko si Jesus Kristo
By Debby Sanford

"Falling in love with Jesus,
Falling in love with Jesus,
Falling in love with Jesus,
Is the best thing I've ever, ever done."
(lyrics by Jonathon Butler)
Ang pag-ibig kay Jesus ay ang sagot sa maraming pakikibakang madalas nating nahaharap sa
ating buhay. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya, Siya ay naging pokus ng lahat ng
ating ginagawa.
Kapag nahulog ako sa pagmamahal sa aking asawa, siya ang naging taong gusto kong gumugol
ng panahon. Siya ang unang nais kong ibahagi ang mahahalagang balita. Ang kanyang opinyon
ang pinakamahalaga ko, at siya ang pinapatakbo ko kapag kailangan ko ng payo o ginhawa mula
sa mga stress ng aking araw.

Kapag nahulog tayo sa pagmamahal kay Jesus, hinahangad nating makipag-usap at gumugol ng
panahon sa Kanya. Ang panalangin ay hindi isang pasanin, ngunit isang pribilehiyo at isang
karangalan habang papunta tayo sa presensya ng Isa na nagmamahal sa ating kaluluwa at
naghihintay para sa. "Kung paanong humihingal ang usa sa mga batis ng tubig, gayon ang aking
kaluluwa sa likuran mo, Oh Dios: ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Dios, sa Dios na buhay:
kailan ako paririto at lalabas sa harap ng Dios? (Awit 42: 1-2). Kapag tunay na mahal natin Siya,
ang panalangin ay hindi na isang bagay na dapat nating gawin sa ating panahon - isa pang
pangako sa listahan ng ating gagawin na dali-dali nating ginagawa. Ito ay nagiging highlight ng
ating panahon - kahit na isang saloobin at isang mindset na dalhin namin sa amin buong araw.
Kapag nahulog tayo sa pagmamahal kay Jesus, ang pinakamahalaga sa atin sa kanyang opinyon.
Sinisikap nating mapaluguran Siya sa ating mga pagpipilian sa pamumuhay. Ito ay hindi isang
pasanin upang pahintulutan ang ating buhay na maipakita ang mga tuntunin sa Kanyang salita.
"Nang sabihin mo, hanapin mo ang aking mukha, sinabi ng aking puso sa iyo, Ang iyong mukha,
Panginoon, ay aking hahanapin" (Mga Awit 27: 8). Kapag mahal natin Siya, ang ating pagsunod sa
Kanyang Salita ay tunay na nagmumula sa ating mga puso.
Kapag nahulog tayo sa pagmamahal kay Hesus, may direktang koneksyon tayo sa isang lakas at
lakas na walang iba. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking katibayan, at aking
tagapagligtas; ang aking Dios, ang aking kalakasan, na aking pagtitiwalaan: ang aking kalasag, at
ang sungay ng aking kaligtasan, at ang aking kaligtasan. mataas na moog: ako'y tatawag sa
Panginoon, na karapatdapat na purihin: sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. (Awit 18:
1-3).
Gusto naming ibahagi ang pag-ibig na ito at ang kapangyarihang ito sa iba - lalo na sa aming mga
anak. Habang nananalangin tayo para sa kanila, tiyaking tiyakin natin na ang pag-ibig natin kay
Jesus ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Hayaang makita nila ang kaguluhan,
ang kapayapaan, ang lakas, at ang kagalakan na nagmumula sa tunay na pagmamahal sa Kanya.
Ipaalam sa kanila na walang alinlangan, "Ang pag-ibig kay Jesus ang pinakamagandang bagay na
aking nagawa."
Tandaan: Si Debby ay asawa ng isang pastor, ina, lola, pangulo ng Ladies Ministries, guro, at maraming iba pang mga
bagay. Siya ay kasalukuyang nakikibahagi sa pakikipagsapalaran ng isang buhay habang siya at ang kanyang asawa,
Reverend Dale Sanford, ay nagtanim ng simbahan sa Clayton, New Mexico.

From the Editor
God is doing mighty things!
Ang Diyos ay nagbubukas ng maraming pinto at ang newsletter na ito ay magagamit na
ngayon sa Ingles, Espanyol, Pranses, Aleman, Olandes, Portuges, Ruso, Griyego, Arabic,
Farsi, Czech / Eslobako, Tsino, Swahili, Hungarian, Tagalog, Indonesian, Romanian,
Norwegian, Polish, Hindi, Georgian, Hapon, Suweko, Vietnamese, Bangla at Thai. Mangyaring
tulungan kaming manalangin para sa Serbian, Bulgarian at iba pang mga tagasalin!
Kung nais mong makatanggap ng alinman sa mga salin sa itaas mangyaring magpadala ng kahilingan sa
LadiesPrayerInternational@aol.com
at kami ay nalulugod na idagdag ka sa aming mailing list!

Bisitahin ang Ladies Prayer International sa Facebook at "gusto" ang aming pahina!

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook
and "Like" our page!! Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter
at: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this
thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook
page!

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

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).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!

