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A te îndrăgosti de Isus 
Autor Vercinia Reed 
 

 

Dragostea începe adesea ca o năvală captivantă, amețitoare și mistuitoare 
de sentimente, care îi determină pe oameni să declare extatic: "M-am 
îndrăgostit!" 
 
Când l-am cunoscut pe soțul meu, locuiam la două ore distanță unul de 
celălalt. Pe atunci nu aveam telefoane mobile, așa că ne-am bazat pe 
telefoanele fixe, pe robotul telefonic și pe scrisori. Prima dată când a sunat, 
nu eram eu acasă. Când l-am sunat eu, nu a fost el acasă. Abia după 

câteva săptămâni am reușit în cele din urmă să vorbim, și atunci am stat la telefon ore întregi. 
De la lucruri prostești la aspecte serioase, nu rămâneam niciodată fără subiecte de discutat. 
Pe măsură ce lunile treceau am început să împărtășim speranțe și vise, se dezvoltau 
sentimente tot mai profunde în noi, ducându-ne de la prietenie la iubire. În plus voiam ca toți 
ceilalți să știe de relația noastră! 
 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/


 
Ne-am îndrăgostit de Cel care contează cel mai mult? Au făcut același lucru și copiii noștri? 
Prin Cuvântul Său și prin exemplu îi putem încuraja să se îndrăgostească și ei de El. 
 

• Petreceți timp comunicând cu El! Citiți Biblia în văzul lor. Rugați-vă pentru și împreună 
cu copiii voștri. 

• Arătați-vă încrederea în El! El este vrednic de încredere. "Căile lui Dumnezeu sunt 
desăvârșite, cuvântul Domnului este curățat; El este un scut pentru toți cei ce caută 
adăpost în El." (2 Samuel 22:31) 

• Vorbiți despre El! Cu cât facem un efort să îl cunoaștem mai mult, cu atât crește 
iubirea noastră pentru El. Pe măsură ce iubirea și cunoașterea noastră de Dumnezeu 
crește, vom putea cu ușurință să vorbim despre El. 

• Acționați! Dați de mâncare celor flămânzi, îmbrăcați pe cei săraci, îngrijiți-vă de cei 
bolnavi, spuneți o vorbă bună celui care are nevoie. Implicați-i pe copii; credința și 
faptele bune merg mână în mână (Iacob 2:14-26). Oportunități  sunt peste tot în jurul 
nostru. 

• Sărbătoriți relația voastră cu Isus!  "Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în 
Dumnezeul mântuirii mele!" (Habacuc 3:18). Cântați cu voce tare dându-i laudă și 
preamărire! 

După nouăsprezece ani de căsătorie, doi copii și multele responsabilități care au urmat, mi-am 
convins că dragostea este mai mult decât un sentiment. Este o alegere care necesită 
angajament și intenție consecvente. Dragostea lui Dumnezeu este angajată în mod neîntrerupt 
și, fără îndoială, intenționată. Nimic nu ne poate separa de ea. Când vin încercările, El ne-a 
promis că nu ne va părăsi, nici nu ne va lăsa. Când cădem, El este credincios și drept să ne 
ierte. Când simțim că nu mai există nici o speranță, îndurările Sale sunt noi în fiecare 
dimineață. Harul lui este suficient. O, ce iubire! 
 
Sunteți hotărât să-L iubiți cu toată inima, cu tot sufletul vostru, cu toată puterea voastră și cu 
toată mintea voastră? El își dorește o astfel de relație. Este disponibil pentru noi și este 
disponibil copiilor noștri. Iubirea lui Isus este minunată; a rămâne îndrăgostit este esențial. Nu 
există nici o bucurie mai mare decât să știm că ai noștri copii umblă în adevăr (3Ioan 1:4). 
 
  
Notă: Vercinia Bailey Reed și soțul ei, Brad, servesc ca asociați în misiune în Emiratele Arabe Unite unde păstoresc 
Biserica Viață Abundentă. Au doi copii, Jaden, în vârstă de zece ani și Elias, în vârstă de trei ani. Vercinia are licență 
și master în domeniul sănătății, în Științele comunicării și a tulburărilor de limbaj și a lucrat ca logoped înainte de a se 
deplasa în Emiratele Arabe Unite în 2003. 

  

Credință testată sau credință obosită 
Autor Jerolyn Kelly 
 



În timp ce eram la un studiu biblic în biserica noastră legat de subiectul 
credinței, am început să citim celebrul capitol 11 din Evrei. Făcând cu rândul, 
una dintre doamne a citit greșit o parte dintr-un verset despre Avraam și a 
spus credință "obosită" (nota trad., în engleză "tired"), în loc de credință 
"încercată" (nota trad., în engleză "tried") . Imediat această greșeală de citire 
a vorbit spiritului meu. 
 
De câte ori am ajuns la punctul de credință obosită? Nu vreau să mă 
învinovățesc nici pe mine însămi, nici pe altcineva, care s-ar afla în acest 

loc. Este o realitate! În mod cert, Avraam - Tatăl tuturor credincioșilor - împreună cu soția sa, 
Sara, aveau o credință obosită. Era ușor de înțeles, având în vedere cât de mult așteptaseră 
copilul promis. Am o apreciere profundă pentru Sara. Deși am emigrat dintr-o altă țară, nu sunt 
sigură că aș fi putut face ceea ce a făcut ea. Când mi-am părăsit casa și mediul familial, am 
știut unde am de gând să mă stabilesc. Sara a trebuit să părăsească toate fără să știe unde 
merge. 
 
Adesea, de-a lungul timpului, ne putem afla într-un loc în care credința noastră devine obosită. 
Continuăm să facem tot ce știm că este drept și bun. Continuăm să stăm neclintiți în 
promisiunile lui Dumnezeu; păstrăm o perspectivă optimistă și vorbim cuvinte pozitive. 
Mâncăm sănătos, dormim bine și avem grijă de trupurile noastre. Ne rugăm, citim și medităm 
asupra Cuvântului; continuăm în adevăr și sfințenie. Evanghelizăm; facem ucenici noi; venim 
cu viziune și îi încurajăm pe alții. Nu este din cauză că vrem să renunțăm, dar ne simțim 
obosiți atât natural, cât și spiritual. 
  
Privind înapoi la Avraam și la Sara, trebuie să ne reamintim că, atunci când credința lor în mod 
evident a obosit și s-a clătinat puțin, ei au devenit vulnerabili față de propriul lor mod de 
gândire și față de propriile planuri. Au făcut alegeri care încă afectează lumea de azi. Dând-o 
pe Hagar lui Abraham, s-a născut Ismael, care a devenit tatăl națiunilor arabe. Isaacul mult-
așteptat, pe care Sara l-a născut, a devenit tatăl națiunii evreiești. Credința lor obosită a dus la 
consecințe negative pentru întreaga omenire. 
  
Mintea mea revine la versetele atât de cunoscute nouă: "Să nu obosim în facerea binelui; căci, 
la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală" (Galateni 6:9). Așa cum 
acelei doamne i s-a strecurat o greșeală de citire în studiul nostru biblic, fără să-și dea seama, 
la fel se poate strecura oboseala în credința noastră, din greșeală și fără să ne dăm seama. 
Reamintiți-vă de Avraam și Sara și realizați-vă vulnerabilitatea față de planurile inamicului în 
aceste vremuri. Țineți-vă de viziunea și promisiunile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Nu lăsați 
lipsa de rezultate sau lipsa dovezilor să descurajeze credința voastră. 
  
Soțul meu a afirmat de multe ori că, chiar dacă nu trăiește suficient de mult pentru a vedea 
trezirea pe care Dumnezeu a promis-o, el va continua să creadă în ea oricum. Nu ține de tine 
sau de mine! Nu știm niciodată cât de departe și de durată pot fi eforturile noastre. Când 
credința noastră este solicitată și încercată, să fim siguri că Dumnezeu este cu noi. 
Poate că, privind în anii din urmă, îți dai seama de perioade în care credința ta a obosit. Vă 
încurajez, ca atunci când credința voastră este încercată, să nu o lăsați să obosească! 
  
Este doar o inversare simplă a două litere și cuvântul încercat devine obosit (nota trad., în 
engleză "tried"=încercat, "tired"=obosit). Se poate întâmpla atât de ușor în drumul nostru 
spiritual fără ca noi să o realizăm. În fiecare zi trebuie să rămân în legătură cu Duhul Sfânt și 
să mă încred în promisiunile lui Dumnezeu. Chiar dacă credința mea este adesea încercată, 
nu voi lăsa să-mi obosească credința! 
 

 

 



  
Notă: Jerolyn Kelley iubește lucrarea misionară în Europa de Nord. Locuiește în Glasgow, Scoția și îi mulțumește lui 
Dumnezeu pentru minunatul ei soț, copii și nepoți. 

  

Din căsuța poștală 

 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

Mulțumesc pentru poștă; le-am primit în limba engleză, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am dat seama 

că le am și în spaniolă. Sunt fericită să le primesc în spaniolă. Știu că vor continua să fie o mare 

binecuvântare pentru viața mea și pentru toate surorile congregației mele, unde majoritatea dintre noi 

înțeleg limba spaniolă. Mulțumesc și voi urmări publicația lunar. -Gloria Q 

 

  

Din partea redactorului 

 
Dumnezeu face lucruri mărețe! 

 
Dumnezeu deschide multe oportunități și această publicație este acum disponibilă în 
engleză, spaniolă, franceză, germană, olandeză, portugheză, rusă, greacă, arabă, 

persană, cehă/slovacă, chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română, 
italiană, norvegiană, polonă, hindi, georgiană, japoneză, suedeză, vietnameză, bengali și 
thailandeză. Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, bulgară și alte 

limbi! 

 
Dacă doriți să primiți această publicație în oricare din traducerile menționate mai sus, vă rugăm să 

trimiteți opțiunea dumneavoastră la LadiesPrayerInternational@aol.com, iar noi vom fi încântați să vă 
adăugăm la lista de email. 

 
Vizitați Ladies Prayer International pe Facebook și dați "îmi place" paginii noastre! 

 

 



 
Avem fani Facebook în Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Filipine, 

Suedia, Grecia, Columbia, Canada, Mexic, China, Kenya, Croația, Olanda, 

Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Africa de Sud, Fiji, Australia, Austria, Cipru, 

Malaezia, Pakistan, Italia, India, Franța, Chile, Anglia, Etiopia, Liban, 

Trinidad, Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, Noua Zeelandă, Insulele 

Solomon, Haiti, Indonezia, Papua Noua Guinee, Uganda, Rwanda, Scoția, Danemarca, Coreea de 

Sud, Nigeria, Bolivia, Turcia, Japonia, Germania, Bulgaria, Portugalia, El Salvador, Tailanda, 

Emiratele Arabe Unite, Afganistan și Vanuatu. 

Dragi lideri ai grupurilor de rugăciune, vă rugăm să vizitați Ladies Prayer International pe 

Facebook și să dați "îmi place" paginii noastre!! Facebook Ladies Prayer International Link 

 
De asemenea, vă rugăm să invitați grupul să se aboneze la această publicație GRATUITĂ 
la: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl sau prin cerere la adresa de 
email: LadiesPrayerInternational@aol.com. 
 
Vă rugăm să împărtășiți aceste informații cu biserica, prietenii și familia. Vă mulțumim că sunteți 
parte din această lucrare de rugăciune înfloritoare și pentru că ne ajutați să răspândim cuvântul 
despre această publicație GRATUITĂ și pe pagina de Facebook! 

 

 

 

  

Adrese de internet pentru alte slujiri 

 
Ladies Prayer International (Rugăciunea doamnelor – internațional) 

UPCI Ladies Ministries (Slujirea doamnelor din BPUI) 
More to Life Bible Studies (Studiile biblice Mai mult vieții) 

Today's Christian Girl (Fata creștină de astăzi) 
World Network of Prayer (Rețeaua mondială de rugăciune) 

UPCI (Biserica Penticostală Unită Internațională) 
My Hope Radio (Radio Speranța mea) 

Multicultural Ministries (Slujiri multiculturale) 
Ladies Prayer International on Facebook (Rugăciunea doamnelor - internațional pe Facebook) 

  

Cine suntem? Rugăciunea doamnelor este constituită din anul 1999 din femei din întreaga lume, 
care se întâlnesc în prima zi de luni a fiecărei lună a anului pentru a se uni în rugăciune atât 
pentru copiii lor cât și pentru copiii bisericii și comunității locale. 
 
Misiunea noastră. Suntem dedicați atât progresului spiritual al acestei generații și a celor viitoare, 
cât și reînvigorării spirituale a generațiilor anterioare. Avem nevoie de femei dedicate, care se pot 
aduna în prima zi de luni a fiecărei lună a anului pentru a se ruga pentru copiii lor. 

 
Avem trei priorități de rugăciune: 
 

• Mântuirea copiilor noștri. (Isaia 49:25; Psalmi 144:12; Isaia 43:5-6) 

• Ca ei să îmbrățișeze credința la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25) 

• Ca ei să devină slujitori în secerișul Domnului. (Matei 9:38). 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


Slujiri pe care le susținem... 
 
CASA DE COPII TUPELO 
Copiii trăiesc într-un mediu în care au posibilitatea de a crește spiritual, fizic și emoțional. 
 
NOI ȊNCEPUTURI (NEW BEGINNINGS). Grijă maternală pentru mame care iau în 
considerare adopția și plasarea copiilor lor în cupluri adoptive. 
 
PORTUL SPERANŢEI (HAVEN OF HOPE). Un program pentru fete cu vârsta cuprinsă între 
13 și 16 ani cu probleme de comportament si emoționale.  
 
FERMA FARUL (LIGHTHOUSE RANCH) pentru băieți adolescenți. Vindecare pentru vieți 
frânte și rănite. 
 

 

   

  

V-ați înscris deja la revista Reflecții? 
   

Această publicație bilunară vă va binecuvânta și vă va inspira. Articolele sunt 
biblice și relevante pentru femeia apostolică de astăzi. Vă puteți înscrie pe 
dumneavoastră, o prietenă sau un grup din biserica dumneavoastră locală.  

  
  

Înscrieți-vă online la LadiesMinistries.com!  
 

 

Urmăriți paginile noastre sociale: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| 

LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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