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Cierliwosc w Modlitwie
By Karen Hatcher

Cierpliwość nie przychodzi mi naturalnie. To wyuczone zachowanie. Jednym z moich
najwcześniejszych wspomnień jako dziecko jest mój ojciec, cytując Ew. Łukasza 21:19, "Karen,
Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze..”
Biblia jest jasna; musimy mieć cierpliwość, aby otrzymać obietnicę. "Albowiem wytrwałości wam
potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał." (Hebrajczyków 10:36).
Biblia jest równie jasna, że próby pomagają mi nauczyć się cierpliwości. "A nie tylko to, chlubimy
się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie,
doświadczenie zaś nadzieję; " (Rzymian 5: 3-4).
Kiedy daję mój problem Jezusowi, ufam Mu. Bycie cierpliwym wobec Boga dowodzi, że Mu ufam.
Czy ufam Bogu, że zajmie się moją sytuacją we właściwy sposób i we właściwym czasie? Kiedy
całkowicie puściłam i przekazałam coś Bogu, dlaczego miałabym się stresować i martwić? Być
może zastanawiam się, ale nie martwie się!
Czasami nasze dzieci dokonują złych wyborów. Bez względu na to, jak daleko od Boga odeszli,
tak długo, jak długo mają oddech, musimy modlić się, aby Bóg nadal sprawial w nich drzenie,
zajmowal sie nimi, okazywal miłosierdzie i dawal im sposobności do pokuty. Nie poddawaj się.
Jeśli nasza śmierć nastąpi, zanim nasze dziecko pokutuje, nasze modlitwy są pamiątką przed
Bogiem (Dz 10,4). On wciąż dziala w oparciu o zanoszone modlitwy.
Czy ufam Bogu co do moich dziecii? Czekaj! Czy one nie są Jego dziećmi? Czy Bóg mi nie zaufał,
żebym je wychowała? Czy mogę ufać Bogu na tyle, aby złożyć moje krnąbrne dzieci u Jego stóp?
Kiedy byly młode, moje dzieci płakały nad zepsutą zabawką i oczekiwaly, że ją naprawię. Kiedy mi
ja oddaly, moze jęknęly, ale nigdy nie próbowaly wyrwać ja z powrotem lub miec napady złości,
czekając. Dlaczego nie mogę ufać Bogu w ten sposób? Czy Bóg nie umieścił wszechświata we
wlasciwym miejscu? Czy On nie stworzył łańcucha pokarmowego? Czy nie myślał o wszystkim,
kiedy stworzył ludzkie ciało? Dlaczego myślę, że nie poradzi sobie z moim problemem?
Czyż Bóg nie przewidział i nie pomyślał o planie odkupienia, zanim ktoś byłby potrzebny? Czy Bóg
nie opiekował się Swoimi prorokami, gdy byli prześladowani? Czy Bóg nie wie, kiedy spada
wróbel? Dlaczego myślę, że On nie dba o mój problem (I Piotra 5: 7)? Mogę nie wiedzieć, jak i

kiedy On odpowie. Wiem tylko, że Bóg: 1) trzyma kontrole; 2) ma na sercu moje najlepsze
interesy; 3) odpowie; i 4) zrobi to dobrze. "Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On
nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.” (Psalm 55:23).
Uwaga: Karen (Bernard) Hatcher została wychowana w Korei Południowej przez rodziców
misjonarzy. Zaczęła uczyć w szkolce niedzielnej w wieku 10 lat, a zespol muzyczny w wieku
szesnastu lat. Ona i jej mąż, Charles Hatcher, byli pastorami do emerytury w 2009 roku. Obecnie
Karen jest właścicielem A Better Mail Service i jest bardzo aktywna w mieście Gonzales w stanie
Luizjana. Uczęszczają do Centro de Vida w Gonzales.

Badz Cierpliwa w Modlitwie
By Anne Johnston

“Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.”(Jakuba 5: 8).
Żyjemy w świecie, który od razu chce wszystkiego. Nie ma czasu na gotowanie, więc wrzuc coś do
kuchenki mikrofalowej i jest gotowe natychmiast. Nie mogę się doczekać, aż ekspres do kawy
zacznie parzyc kawe, więc spróbuj kawy rozpuszczalnej lub użyj kapsuły. W ruchu niecierpliwi
kierowcy naciskaja na klakson, jeśli nie nacisniemy na gaz, gdy światło zmieni kolor na zielony.
Nieważne, że po prostu jadą tylko do następnej stacji benzynowej lub kawiarni.
Cierpliwość jest czymś, co ma dziś niewielu ludzi, i czasami może to wpływać na nasze życie
modlitewne. Przybywamy do Boga z prośbą i chcemy natychmiastowych odpowiedzi. Nie chcemy
poświęcać czasu na czekanie na Niego i ufać, że On ukaże nam swoją drogę lub zaspokoi tę pilną
potrzebę. Kiedy nie otrzymujemy odpowiedzi od razu, uważamy, że Bóg nie dba o to, że nas nie
słucha.
Bóg dał Abrahamowi i Sarze obietnicę, że będą mieć syna i że wyjdzie z niego wielki naród. Ale
gdy stali się starsi, nie widząc, że to nastapi, stali się niecierpliwi i próbowali wypracować to na
swój własny sposób. W rezultacie narodził się Ishmael, ale nie był tym, którego zamierzał Bóg. W
swoim właściwym czasie narodził się Izaak. O ileż lepsze byłoby życie dla nich wszystkich, gdyby
tylko cierpliwie czekali na Pana.

Kiedy Rebeka urodziła swoich dwóch synów, zostało im dane proroctwo, że starsi będą służyć
młodszym. Jakub nie chciał czekać na Boga, aby zrealizować swój plan i zaplanował, aby
otrzymać pierworodztwo od swego brata. Jego matka również stała się niecierpliwa i zaplanowała
sposób, w jaki Jakub mógł otrzymać błogosławieństwo od swego ojca. O ileż lepiej, gdyby czekali
cierpliwie, aż Pan to sam wypracuje, zamiast próbować przyspieszac Boga.
Tyle razy przychodzimy do Boga w modlitwie za nasze dzieci, prosząc Pana, aby były bezpieczne i
aby Jego wola była w ich życiu. Często odsuwają się od rzeczy, których ich nauczyliśmy i
zastanawiamy się, co Bóg robi. Wygląda na to, że diabeł najsilniej próbuje powstrzymać ich od
służenia Panu. Pamiętamy dzień, w którym poświęciliśmy ich Panu i poprosiliśmy Go, aby ich
zbawił, ale teraz wydają się nie interesować sprawami Bożymi. Kontynuujcie modlitwę.
List Jakuba 5:16 mowi: “Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”.dał wam obietnicę, trwajcie
mocno w tym, wiedząc, że Bóg poruszy niebo i ziemię, aby osiągnąć to, co obiecał.
Uwaga: Anne Johnston jest absolwentką UPBI (obecnie Northeast Christian College) w Nowym
Brunszwiku i dzieckiem kaznodzieji, który przez większość swojego życia był zaangażowany w
różne aspekty ewangelii. Anne uczęszcza do Kościoła Zielonoświątkowego na West Island United
w Pointe Claire, QC i współpracuje z The King's Translators. Jest matką trójki i babcią szóstki.

Zakochac sie w Jezusie
By Debby Sanford

"Zakochac się w Jezusie,
Zakochiwac się w Jezusie,
Zakochiwac się w Jezusie,
To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. "
(teksty: Jonathon Butler)
Zakochanie się w Jezusie jest odpowiedzią na wiele zmagań, których często doświadczamy w
naszym życiu. Kiedy naprawdę zakochujemy się w Nim, staje się on punktem skupienia
wszystkiego, co robimy.

Kiedy zakochałam się w mężu, stał się osobą, z którą najbardziej chcę spędzać czas. On jest
pierwszym, z którym chcę podzielić się ważnymi wiadomościami. Jego opinia jest dla mnie
najbardziej wartościowa i on jest tym, do którego uciekam, kiedy potrzebuję rady lub wygody z
powodu stresów mojego dnia.
Kiedy zakochujemy się w Jezusie, staramy się obcować i spędzać czas z Nim. Modlitwa nie jest
ciężarem, ale przywilejem i honorem, gdy wchodzimy do obecności Tego, którego nasza dusza
kocha i pragnie. "Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza
moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?"
(Psalm 42: 1-2). Kiedy naprawdę Go kochamy, modlitwa nie jest już czymś, co musimy wpracowac
w nasz dzien - jest to tylko jedno zobowiązanie na naszej liście rzeczy do zrobienia, którą
pospiesznie przepracowujemy. Staje się punktem kulminacyjnym naszych czasów - nawet
postawa i nastawieniem, które niesiemy z nami przez cały dzień.
Kiedy zakochujemy się w Jezusie, Jego opinie mają dla nas największe znaczenie. Staramy się
zadowolić Go w naszym wyborze stylu życia. Nie jest ciężarem pozwolić, aby nasze życie
odzwierciedlało przykazania w Jego słowie. "Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie
oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie.," (Psalm 27: 8). Kiedy Go kochamy, nasze
posłuszeństwo Jego Słowu naprawdę wyjdzie z naszych serc.
Kiedy zakochujemy się w Jezusie, mamy bezpośredni związek z siłą i mocą jak żadna inna.
"Powiedział: Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg
mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją
Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich". (Psalm 18:
1-3).
Chcemy dzielić się tą miłością i tą mocą z innymi - szczególnie z naszymi dziećmi. Kiedy modlimy
się za nich, dopilnujmy, abyśmy modelowaly, w jaki sposób zakochanie się w Jezusie wpływa na
nasze codzienne życie. Niech zobaczą podekscytowanie, pokój, siłę i radość, która pochodzi od
prawdziwego kochania Go. Niech wiedzą, że bez wątpienia "Zakochanie się w Jezusie to
najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam".
Uwaga: Debby jest żoną pastora, mamą, babcią, prezydentem Ladies Ministries, nauczycielka i
wieloma innymi rzeczami. Obecnie jest zaangażowana w przygodę życia, jakoze ona i jej mąż,
prezb. Dale Sanford, zakładają kościół w Clayton w Nowym Meksyku.

Od Wydawcy
Bog czyni wielkie rzeczy!

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim,
niemieckim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, greckim, arabskim, perskim, czeskim / słowackim,
chińskim, suahili, węgierskim, tagalog, indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, Norweski, polski, hindi, gruziński,
japoński, szwedzki, wietnamski, Bangla i tajski. Pomóżcie nam modlić się za serbskich, bułgarskich i innych
tłumaczy!
Jeśli chcesz otrzymać któryś z powyższych tłumaczeń, wyślij prosbe do LadiesPrayerInternational@aol.com
i chetnie dodamy Cię do naszej listy mailingowej!

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Droga Liderko Teamu Modlitwy! Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i daj "like" naszej
stronie!
Facebook Ladies Prayer International Link
Zaproś także swoją grupę do zapisania się do BEZPŁATNEGO biuletynu na:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
lub pocztą e-mail na adres: LadiesPrayerInternational@aol.com
Proszę udostępnij te informacje w twoim kościele, przyjaciółkom i rodzinie. Dziękujemy za udział w
tej kwitnącej służbie modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat
BEZPŁATNEGO newslettera i strony na Facebooku!
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●

Kim jesteśmy . . . Od 1999: Ladies Prayer Intl. składa się z kobiet na całym świecie, które spotykają się w
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, aby zjednoczyć się w konkretnej modlitwie za swoje dzieci i dzieci
lokalnego kościoła i społeczności.

●

Nasza misja . . . Jesteśmy zaangażowane w zachowanie duchowe tego pokolenia i poza nim oraz duchowe
odnowienie poprzednich pokoleń.

●

Nasza potrzeba. . . Zaangażowane kobiety, które przyłączą się do siebie w pierwszy poniedziałek każdego
miesiąca i modlą się konkretna modlitwą za swoje dzieci.

●

Trzy priorytety modlitwy ...

●

Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25, Psalm 144: 12, Izajasza 43: 5-6).

●

Żeby biraly na siebie odpowiedzialność za wiarę w odpowiednim wieku (I Jana 2: 25-28, Jakuba 1:25).

●

Żeby wchodzily w służbę żniwa Pańskiego (Mt 9,38) .T

●

ext

Link

SLUZBY, KTORE WSPIERAMY …
TUPELO CHILDREN’S MANSION
Dzieci żyją w środowisku, w którym rozwijają się duchowo, fizycznie i emocjonalnie.
NEW BEGINNINGS Opieka położnicza dla matek rozwazajacych adopcje i adopcja dla par
adopcyjnych.
HAVEN OF HOPE Program dla dziewcząt w wieku 13-16 lat z problemami behawioralnymi i
emocjonalnymi.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Uzdrawianie złamanych i zranionych w życiu nastoletnich
chłopców.

Czy masz prenumerate magazynu Reflections?
Ta dwumiesięczna publikacja pobłogosławi cię i
zainspiruje. Artykuły są biblijne i dotyczą dzisiejszej
apostolskiej kobiety. Zaprenumeruj dla siebie,
przyjaciolki lub zamów pakiet dla swojego kościoła.
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