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Bóg CIEBIE widzi
By Tanya Lewis

„To nie miało się tak skończyć” - pomyślała, robiąc miejsce dla swojego umierającego syna, aby
mógł spocząć, zanim przyjdzie nieuniknione. Jej myśli powędrowały do pierwszej wizyty na tym
pustkowiu. Przestraszona i samotna nosiła dziecko męża innej kobiety. Życie nie było tym, o czym
marzyła, ale niewolnicy nie mieli luksusu marzenia o swojej przyszłości.
Jednak na tej pustyni Hagar spotkała Boga. Nazwał ją po imieniu i obiecał, że jej potomstwo
będzie niezliczone. Nikt wcześniej jej tak naprawdę nie zauważył, a tym bardziej nie dawał jej
nadziei. W końcu była tylko służącą. Niemniej jednak siedziała i rozmawiała z Bogiem wszelkiego
stworzenia w tym niegościnnym miejscu. Hagar była tak poruszona Jego uwagą, że „nazwała imię
Pana, który do niej przemówił: Tyś Bóg, który mnie widzi” (I Mojżeszowa 16:13). Świadomość, że
jest ważna dla Boga, dodała jej odwagi, by wrócić do swojej pani Sary i służyć jej.
Niewiele wiadomo o jej życiu po powrocie do domu Abrahama; ale jej syn, Ismael, wychowywał się
pod osłoną namiotu swego ojca, wolny i niczego nie pozbawiony. Dopiero gdy urodził się Izaak,
syn obietnicy, rozgniewana Sara po raz kolejny wygnała Hagar z powrotem na pustynię. Tym
razem ze zranionym nastolatkiem i niewystarczającymi zapasami Hagar płakała i czekała na
nadejście śmierci. Ale Bóg wciąż ją widział.
„I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to,
Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.”. (I Mojż. 21: 16-17).
Warto zauważyć, że Bóg nie przyszedł do niej, ponieważ Go szukała, ale dlatego, że usłyszał głos
jej syna. Syn wychowany w rodzinie, która nauczyła go, jak służyć jedynemu prawdziwemu Bogu.
To Jego wołanie o pomoc i jej posłuszeństwo przed laty ostatecznie uchroniły ich od pewnej

śmierci. Chociaż zostali wyrzuceni, a jej obietnica wydawała się martwa, „Bóg, który widzi”
rozpoznał ich dylemat i wyzwolił ich na czas. Nie byli sami na pustyni i ty też nie jesteś!
Niezależnie od tego, czy jesteś samotnym rodzicem, który robi wszystko, co w Twojej mocy, ale
czujesz, że to za mało, czy może współrodzicem z niezbawionym małżonkiem, pamiętaj, że BÓG,
KTÓRY WIDZI, opiekuje się tobą. Nawet jeśli się boisz i czujesz, że już nie może być gorzej,
pozostań wierna i posłuszna. Trwajcie w wierze i uczcie swoje dzieci ufać Bogu. Bądź pewna, że
On dotrze tam na czas!
On jest Bogiem, który CIEBIE widzi.
Uwaga: Tanya Lewis obecnie służy na misjach w Heidelbergu w Niemczech. Lubi gotować, spędzać czas z rodziną i szkolić
przyszłe pokolenia liderów uwielbienia.

On Jest Bogiem Na Czas
By Reta Alphin

"Pośpiesz się;" "Chodźmy;" „Nie możemy się spóźnić”. Są to wyrażenia, których często używamy.
Żyjemy w społeczeństwie, które chce wszystkiego na teraz. Natychmiastowa satysfakcja,
natychmiastowa utrata wagi, natychmiastowe bogactwo. Spieszymy się tu i tam, aby mieć
pewność, że zdążymy lub dostaniemy to, czego chcemy lub potrzebujemy na czas. Jesteśmy
niecierpliwymi ludźmi.
Wyrażenie „na czas” definiuje się jako „przybycie we właściwym czasie i nie spóźnienie się;
wystarczająco wcześnie ”(Cambridge English Dictionary).
„Coś, co przychodzi, zdarza się lub jest zrobione, kiedy powinno i nie jest późno” (Cambridge
English Dictionary).
„W wyznaczonym czasie: punktualnie” (Słownik Collinsa).
Niestety, nie mniej niecierpliwimy się, jeśli chodzi o sprawy Boże. Chcemy, aby Bóg odpowiedział
teraz na nasze modlitwy. Chcemy, aby obietnice, które nam dał, spełniły się natychmiast, ale Boży
zegar i kalendarz są inne niż nasze. Psalm 90: 4 mówi: „Albowiem tysiąc lat w oczach twoich Jest
jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.”. II List św.Piotra 3: 8 mówi: „… u Pana
jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”.
W Liście do Galacjan 4: 4 czytamy: „Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna…” Ani
dzień wcześniej, ani dzień później, ale kiedy zegar Boży wskazywał, że nadszedł czas, nadszedł
czas.

Więc pytanie brzmi, kiedy jest na czas? W którym momencie jesteśmy na czas? W którym
momencie Bóg jest na czas? Śpiewamy piosenkę. „On jest Bogiem na czas. Może nie przyjść,
kiedy go zechcemy, ale będzie tam na czas ”.
Jak możemy nauczyć się ufać i wierzyć, że kiedy spełnią się nasze obietnice, dotrą na czas? Kiedy
nasze modlitwy zostaną wysłuchane, przyjdą na czas. Trzymaj się obietnic, że Bóg będzie na
czas. Na czas może nie być jutro. W przyszłym roku może nie być punktualnie, ale na czas
„nadejdzie we właściwym czasie i nie spóźni się; wystarczająco wcześnie." Jestem błogosławiony,
że moje dzieci służą Panu, ale jest wielu, których dzieci odeszły od Pana… ale tylko na jakiś czas.
W Księdze Kaznodziei 3: 1 Biblia mówi, że „na wszystko jest czas i czas na każdą działalność pod
niebem”.
Trzymaj się obietnicy wzrostu kościoła, uzdrowienia, zbawienia przyjaciół i rodziny. Nadal ufaj
Bogu, bo On jest ZAWSZE na czas.
Boży czas nie jest tym samym, co nasz. Ale Bóg jest Bogiem na czas we wszystkim. Pojawi się we
właściwym czasie. Nie późno, ale idealnie na czas.
Uwaga: Reta Alphin jest żoną Gene'a Alphina, który służy jako starszy pastor Kościoła Życia w Lincoln. Mają dwoje dzieci,
Chase i Brooklynn, którzy służą razem ze swoimi rodzicami w służbie The Life Church. Reta posiada tytuł doktora
administracji publicznej i oprócz bycia żoną pastora pracuje jako administrator w firmie prawniczej w Lincoln w stanie
Nebraska. „

Wpływanie Na Nasze Dzieci
By Jodie Marcantoni

Kiedy czytamy historię matki Mojżesza, Jochebed, lekcją, którą często wyciągamy, jest zaufanie
do planu Boga dla naszych dzieci. Znając całą historię, możemy przypuszczać, jak inaczej została
napisana historia, gdyby wybrała inną drogę. Czytając jednocześnie rozdziały II Księgi Mojż,
składając pranie moich dzieci i przeglądając zbliżający się wykład na temat rozwoju dziecka, Pan
ujawnił mi coś o historii, której wcześniej nie rozważałam.
Choć obserwowano to od dawna, postęp naukowy i technologiczny dowodzi, że mózg rozwija się
najszybciej w pierwszych trzech latach życia. Podczas gdy konkretne wydarzenia mogą nie zostać
zapamiętane, doświadczenia i połączenia mózgowe z tych wczesnych lat wpływają na
podejmowanie decyzji, relacje, poczucie własnej wartości i emocje przez całe życie. Biblia mówi
nam, że Mojżesz był wychowywany przez swoją biologiczną matkę w okresie karmienia piersią, co
prawdopodobnie obejmowało co najmniej kilka jego pierwszych lat. Bardzo chciałabym zobaczyć,
jak wchodzi w interakcje ze swoim synem, wiedząc, że będzie mogła bezpośrednio wpłynąć na
niego tylko przez krótką chwilę. Wiedząc, że nieuchronnie zostanie przekazany kulturze, która nie
zna Boga. Podczas wykonywania codziennych zadań mogła śpiewać piosenki, modlić się z nim i
dzielić się historiami o Bogu.
Jak spędzam czas i energię z własnymi małymi dziećmi? Czy czas spędzany przed ekranem
przeważa czas w kościele? Czy pewnego dnia spojrzę wstecz i będę żałować przeładowanego

harmonogramu życia, które pozostawiło mało czasu i energii na kształtowanie głębokiej i osobistej
relacji z Bogiem? Czy moje reakcje na wycieki i sprzeczki są przykładami współczucia i
cierpliwości? Czy uczę ich modlić się, gdy robi się ciężko, czy też uczę narzekać, biadolić i
wycofywać się?
Panie, pomóż mi być jak Jochebed. Pozwól mi nigdy nie tracić ani chwili z moimi drogimi dziećmi,
wiedząc, że pewnego dnia zostaną wypuszczone do kultury, która Cię nie zna. Pomóż mi dawać
przykład, nieustannie modląc się, wielbiąc i szanując Cię we wszystkim, co robię. Ufam Twojemu
planowi dla moich dzieci. Modlę się, abyś użył ich, aby pokazać światu swoją miłość i prowadzić
innych do Twojej prawdy. Amen.
Uwaga: Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN, ma doktorat pielęgniarstwa i jest licencjonowaną pielęgniarką rodzinną. Jest
mamą w pełnym wymiarze godzin i adiunktem na Uniwersytecie Simmons. Uczęszcza do Sanktuarium w Hazelwood,
Missouri, z mężem Jaredem i synami Jacobem (4 lata) i Józefem (2 lata).

Od Wydawcy
Bóg czyni potężne rzeczy!
Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już tłumaczony na angielski, arabski, chiński,
czeski / słowacki, holenderski, francuski, gruziński, niemiecki, grecki, węgierski, włoski,
japoński, koreański, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, suahili,
szwedzki, tagalog, syngaleski, Sri Lanki, Cree i tajski.
Pomóż nam pomodlić się o więcej tłumaczy!
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