kesabaran dalam doa oleh Karen Hatcher
kesabaran tidak datang secara alami bagi saya. ini adalah mempelajari perilaku. salah satu
saya awal kenangan sebagai anak ayah saya mengutip Lukas 21:19, "Karen, 'di kesabaran
Anda memiliki kamu jiwamu.'" Alkitab jelas; kami harus memiliki kesabaran untuk menerima
janji. "untuk kamu membutuhkan kesabaran, yang, setelah kamu telah melakukan kehendak
Allah, kamu bisa menerima janji" (Ibrani 10:36). Alkitab adalah sama jelas bahwa percobaan
membantu saya belajar kesabaran. "dan tidak hanya jadi, tapi kami memegahkan
kesengsaraan juga: mengetahui bahwa tribulation worketh kesabaran, dan kesabaran,
pengalaman, dan pengalaman, harapan" (Roma 5: 3-4). ketika saya memberikan masalah saya
untuk Yesus, saya percaya dia. bersabar dengan Allah membuktikan saya memercayainya.
apakah saya percaya Tuhan untuk mengurus situasi saya cara yang tepat dan pada saat yang
tepat? ketika saya benar-benar melepaskan dan mengubah sesuatu yang lebih kepada Allah,
mengapa saya harus stres dan khawatir? bertanya-tanya, mungkin, tapi tidak khawatir! kadangkadang anak-anak kita membuat salah pilihan. tidak peduli seberapa jauh mereka pergi dari
Allah, selama mereka memiliki napas, kita harus berdoa untuk Allah untuk terus dorongan,
menangani, menunjukkan Mercy, dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. jangan
menyerah. harus kematian kita datang sebelum kami anak bertobat, doa kita adalah peringatan
sebelum Tuhan (KIS 10: 4). ia masih bertindak atas doa berdoa. apakah saya percaya Tuhan
dengan anak-anakku? menunggu! tidak mereka anak-anaknya? tidak Allah Percayalah untuk
membesarkan mereka? Dapatkah saya percaya Tuhan cukup untuk berbaring saya tidak patuh
anak-anak di kakinya? ketika mereka muda, anak-anak saya akan menangis selama rusak
mainan dan berharap saya untuk memperbaikinya. setelah mereka menyerahkannya kepada
saya, mereka merintih, tetapi tidak pernah mencoba merebut kembali atau membuang marah
amukan sambil menunggu. mengapa saya tidak dapat mempercayai Tuhan seperti itu? tidak
Allah menempatkan alam semesta di tempat? tidak ia membuat rantai makanan? tidak ia
memikirkan segala sesuatu ketika ia menciptakan tubuh manusia? mengapa saya pikir dia tidak
bisa menangani masalah saya? tidak Allah mengantisipasi dan memikirkan penebusan rencana
sebelum seorang pun yang dibutuhkan? tidak Allah mengurus nya Nabi ketika mereka
dianiaya? tidak Allah tahu kapan burung gereja Falls? mengapa saya pikir dia tidak peduli
tentang masalah saya (I Petrus 5: 7)? aku mungkin tidak tahu bagaimana atau ketika ia akan
menjawab. apa yang saya tahu adalah Allah: 1 adalah dalam kendali, 2) telah saya kepentingan
terbaik di jantung; 3) akan menjawab; dan 4) akan melakukan yang tepat dengan saya. "CastMU beban pada Tuhan, dan dia akan mempertahankan Engkau: ia akan pernah menderita
orang benar dipindahkan" (Mazmur 55:22). catatan: Karen (Bernard) Hatcher dibesarkan di
Korea Selatan dengan misionaris orang tua. dia mulai mengajar sekolah Minggu di usia sepuluh
dan gereja band di enam belas. dia dan suaminya, Charles Hatcher, menggembalakan sampai
pensiun pada tahun 2009. Karen saat ini memiliki yang lebih baik layanan pesan dan sangat
aktif dengan Kota Gonzales, Louisiana. yang hatchers menghadiri Centro de Vida di Gonzales.

bersabar dalam doa oleh Anne Johnston "akan kamu juga pasien; stablish hatimu: untuk
kedatangan Tuhan draweth dekat" (James 5: 8). kita hidup di dunia yang ingin semuanya
langsung. tidak ada waktu untuk memasak lagi, jadi pop sesuatu dalam microwave dan siap
segera. tidak sabar untuk pembuat kopi untuk menjadi gembira, jadi coba beberapa kopi instan,
atau menggunakan POD. di lalu lintas, tidak sabar driver membunyikan tanduk mereka jika kita
tidak tancap gas kedua cahaya berubah menjadi hijau. tidak peduli bahwa mereka hanya akan
berikutnya pompa bensin atau bar kopi. kesabaran adalah sesuatu yang sedikit orang memiliki
hari ini, dan kadang-kadang hal ini dapat mempengaruhi doa kita hidup. kami datang untuk
Allah dengan permintaan dan kami ingin segera jawaban. kami tidak ingin mengambil waktu
untuk menunggu dia dan memercayainya untuk menunjukkan kita dalam perjalanan, atau untuk
memasok bahwa kebutuhan mendesak kita miliki. ketika kami tidak mendapatkan jawaban

segera, kami pikir Allah tidak peduli atau bahwa ia tidak mendengarkan kami. Allah memberi
Abraham dan Sarah janji bahwa mereka akan memiliki anak dan dari dirinya akan datang
bangsa yang besar. tapi karena mereka menjadi lebih tua tanpa melihat ini terjadi, mereka
menjadi tidak sabar dan mencoba untuk bekerja keluar cara mereka sendiri. Akibatnya, Ismail
lahir, tapi ia tidak satu Allah dimaksudkan. dalam baik waktu, Ishak lahir. berapa banyak
kehidupan yang lebih baik akan menjadi untuk semua dari mereka, jika mereka baru saja
menunggu dengan sabar pada Tuhan. ketika Ribka melahirkan nya dua anak laki-laki, nubuat
diberi yang lebih tua akan melayani muda. Yakub tidak bersedia menunggu untuk Allah bekerja
keluar rencana-nya, dan schemed untuk mendapatkan hak kesulungan dari saudaranya. ibunya
juga menjadi tidak sabar dan direncanakan dengan cara yang Yakub bisa menerima berkat dari
ayahnya. berapa banyak lebih baik jika mereka telah menunggu dengan sabar untuk Tuhan
bekerja hal-hal bukannya terburu-buru Allah. begitu banyak kali, kami datang untuk Allah dalam
doa untuk anak-anak kita, meminta Tuhan untuk menjaga mereka aman dan memiliki jalan
dalam hidup mereka. sering, mereka hanyut dari hal-hal yang kami telah mengajarkan mereka,
dan kami bertanya-tanya apa yang Allah lakukan. tampaknya Iblis mencoba nya paling sulit
untuk menjaga mereka melayani Tuhan. kita ingat hari yang kami berdedikasi mereka bagi
Tuhan dan memintanya untuk menyelamatkan mereka, tapi sekarang mereka tampaknya tidak
memiliki kepentingan dalam hal Allah. terus berdoa. Yakobus 5:16 mengatakan, "yang mujarab
kuat doa dari orang benar (atau wanita) availeth banyak." jika Allah telah memberikan Anda
sebuah janji, berdiri Teguh pada itu, mengetahui bahwa Allah akan berdaya-upaya untuk
mencapai apa yang telah dijanjikan. catatan: Anne Johnston adalah lulusan upbi (sekarang
Timur laut Christian College) di New Brunswick dan Menteri anak yang telah terlibat dalam
berbagai aspek Injil bekerja sebagian besar hidupnya. Anne menghadiri Barat Pulau Amerika
gereja Pentakosta di Pointe Claire, qc, dan bekerja dengan Raja penerjemah. dia adalah ibu
tiga dan nenek dari enam.

jatuh cinta dengan Yesus oleh Debby Sanford "jatuh cinta dengan Yesus, jatuh cinta dengan
Yesus, jatuh cinta dengan Yesus, adalah hal terbaik yang pernah saya, yang pernah dilakukan."
(lirik oleh jonathon Butler) jatuh cinta dengan Yesus adalah jawaban atas banyak Perjuangan
kita sering menghadapi dalam hidup kita. ketika kami benar-benar jatuh cinta dengan dia, dia
menjadi fokus dari segala sesuatu yang kita lakukan. ketika aku jatuh cinta dengan suami saya,
ia menjadi orang saya paling ingin menghabiskan waktu dengan. dia adalah pertama saya ingin
berbagi berita penting dengan. nya adalah pendapat saya paling nilai, dan dia adalah salah satu
aku berjalan ke ketika saya perlu saran atau kenyamanan dari menekankan saya hari. ketika
kita jatuh cinta dengan Yesus, kami berusaha untuk berkomunikasi dan menghabiskan waktu
dengan dia. doa tidak beban, tapi hak istimewa dan Kehormatan seperti yang kita datang ke
dalam kehadiran satu jiwa kita mencintai dan merindukan. "sebagai Hart panteth setelah air
Brooks, jadi panteth Jiwaku setelah Engkau, O Allah. Jiwaku thirsteth untuk Allah, karena Allah
yang hidup: ketika aku harus datang dan muncul sebelum Tuhan?" (Mazmur 42: 1-2). ketika
kami benar-benar mencintainya, doa tidak lagi sesuatu yang kita harus bekerja di kami hari cukup satu lagi komitmen kami untuk daftar agenda bahwa kita buru-buru bekerja melalui.
menjadi puncak kami hari - Bahkan sikap dan pola pikir yang kami membawa bersama kami
sepanjang hari. ketika kita jatuh cinta dengan Yesus, pendapat paling penting bagi kita. kami
berusaha untuk menyenangkannya di kami pilihan gaya hidup. hal ini tidak beban untuk
memungkinkan hidup kita untuk mencerminkan sila dalam Firman-nya. "ketika kamu saidst,
mencari kamu wajahku; hati saya mengatakan kepadamu, MU wajah, Tuhan, aku akan
mencari" (Mazmur 27: 8). ketika kami mencintainya, ketaatan kita untuk Firman-nya akan
benar-benar datang dari hati kita. ketika kita jatuh cinta dengan Yesus, kami memiliki hubungan
langsung ke kekuatan dan daya seperti tidak lain. "saya akan mencintai-MU, O Tuhan,

kekuatanku. Tuhan saya rock, dan saya Benteng, dan saya pembebas; Allahku, kekuatanku, di
antaranya saya akan percaya; saya membela, dan klakson saya keselamatan, dan saya tinggi
tower. saya akan memanggil Tuhan, yang layak untuk dipuji: jadi aku harus diselamatkan dari
tambang musuh." (Mazmur 18: 1-3). kami ingin share ini cinta dan kekuatan ini dengan lainnya terutama anak-anak kita. seperti yang kita berdoa bagi mereka, Mari kita membuat yakin kita
pemodelan bagaimana jatuh cinta dengan Yesus mempengaruhi kami kehidupan sehari-hari.
biarkan mereka melihat kegembiraan, damai, kekuatan, dan sukacita yang berasal dari benarbenar mencintainya. biarkan mereka tahu bahwa tanpa diragukan lagi, "jatuh cinta dengan
Yesus adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan."

