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Galak Para sa Paglalakbay
By Adena Pedigo

Ako ay pinagapalang lubos dahil ako ay pinalaki ng aing mga
magulang na makita ang masasayang bagay ng buhay, mga bagay na
magbibigay ng kagaanan ng loob, kahit ang panahon ay merong
abilidad na ilantad ang mga malulungkot, pangit at masasakit na parte
ng buhay. Ngunit ang aking mga magulang intinuro sa akin na bawat
araw ay merong oppurtunidad na makit ang mabubuti at masasay sa
buhay.
My mga kwento ang aking magulang na nakaka-tuwa na kanilang naranasan habang sila ay
naglalakbay sa buhay na ito. Na kung saan ay tila masamang kalagayan, instead na malungot
pinili nila na maging dalayun ito ng kalagiyahan.
Minsan ang buhay ay sadyang mahirap,ngunit kung ating matatagpuan ang mabuti at ang
kalagakan o kakatawanan sa mga masasama o mahirap na kalagayan ng buhay pwedeng
mabago ang ating pamamaraan o pagtingin sa buhay.

Ang buhay ay isang pag lalakbay kung saan mabuti at masama ay pwedeng mangyayari sa
lahat. Pina-alalahan tayo ni Apostol Pablo sa Romans 8 kung tayo ay magiging matatag at
mananatili sa magpalang kamay ng Dios, ang mga bagay bagay sa buhay ay darating sa ibat
ibang hugis,pamamaraan at tayo ay huhubugin nito, ngunit hindi tayo mabubuwag.
“At ating alam na lahat ng bagay ay ngyayari ay pawang mbubuti sa mga taong ngmamahal sa
Dios, sa mga tinawag ayu sa kanyang dahilan: ( Romans 8:28)
Kung tayo ay hindi mawawalang ng pag-asa, kung tayo ay hindi mawawalan ng
pananampalataya,kung tayo ay magpapatuloy na mahalin ang Dios ant hanapin ang kanyang
kalooban sa mabubuti at masasamang pangyayari sa ating buhay. Tatlong verses pagkatapos,
si Pablo ay na bigay ng malinaw na rason kung bakit natin dapat makita ang mabubuting parte
ng buhay:

Romans 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay
kakampi natin, sino ang laban sa atin?
Ako ay nakatagpo ng kagalakan at kapayapaan sa bawat sitwayson dahil sa ating Panginoong
Dios ay nasa akin, at walang mga sandata ang pwedeng magwawagi laban sa akin. Kahit ako
ay punong puno ng pag kukulang at tila baga na pasan ang mundo, aking pa ding nakikita ang
mabuting parte ng buhay , dahil ang Dios ay kumikilos para sa aking ikakabuti.

Kung minsan mahihirap at wala ng pag-asa at ang matinding hangin ay dumadating sa ating
buhay. Tayo ay manatili sa gitna ng kalooban ng Dios at ating piliin “ ang kalagalakan sa ating
paglalakbay.” Aking naalala ang isa sa mga sinula na awit ng aking asawa “Either way we
Win”. Na hindi mahalaga ang ating mga kinakaharap araw araw at hindi ang proseso, kundi
ang kataposan ng lahat ng ito. Kung ating masasagot at maiintindihan sa buhay na ito o sa
Langit na, “Tayo ay Panalo pa din.”

Aking dalangin sa oras na ito na ating makikita ang mga mabubuting bagay at ang kagalakan
habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Ating piliin ang mga masasaya at ang
mabubuting bagay.

Romans 14:17 Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom,
kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.
Note: Adena Pedigo is Indiana Ladies Ministries president. She and her husband, Tim, are assistant pastors of
Calvary Tabernacle in Indianapolis, pastored by Reverend Paul D. Mooney. Sila ay may dalawang anak.

Kagalakan para sa Paglalakbay
Mula kay: Sandy Jordan

Webster diksyunaryo tumutukoy kagalakan bilang "isang damdamin ng
napakadakilang pagkatuwa sanhi ng isang bagay iba magandang o
nagbibigay-kasiyahan;. ng isang pakiramdam ng mahusay na kaligayahan"
Aking asawa at ako ay may-asawa sa sampung taon at hindi magkaroon ng
mga bata. Pinagpala ng Diyos sa amin ng isang pinagtibay anak na lalaki, at
kapag kami sa wakas ay nakita sa kanya sa unang pagkakataon - kulot
mamula-mula blond buhok - Tandaan ko ng masayang damdamin ko ay. Tinanong ko ang

babae, "Ay siya sa atin, talagang atin?" Siya ay sinabi, "Oo, siya ay!" Makipag-usap tungkol sa
kagalakan! Kami ay kalugud-lugod.
Dalawang at kalahating taon mamaya, isa pang maliit na batang lalaki ay dumating sa aming
bahay, at naranasan namin na kagalakan muli. Siya ay tulad ng isang matamis na
disposisyon, napaka kalmado at hindi hinihingi sa lahat. Pagkatapos ng dalawang taon na ang
lumipas, isang labinlimang-buwang gulang na maliit na batang babae ay sumali sa aming
pamilya. Anong kagalakan ang tatlong mga bata dinala sa lahat ng aming mga buhay - ang
aming mga magulang, ang ating mga pamilya, ang aming mga simbahan, ang aming mga
kaibigan - at ginawa ang aming paglalakbay kumpleto. Nabasa ko ang isang salawikain sa
Tsina na nagsasabing "Isana kagalakan ay pwedeng palayasin isang daang mga
karamdaman," at maaari ba akong nauugnay sa na. Nadama namin tulad tayo binigyan ng
Dios ay ang tatlong mga bata at mabubura ang mga alaala ng walang anak taon.
Sila ay naglakihan at kasal. Kapag pinapanood ko anak na babae ang aking mga
pinakalumang anak na lalaki, Kinzie, na ipinanganak, umiyak ako sa luha ng kagalakan. May
ay wala tulad apo! nanatili kami ay napakalapit sa pamamagitan ng taon at kapag siya ay
walong taong gulang, siya'y aking kinuha upang Ohio kampo kung saan siya ay nakatanggap
ng Espiritu Santo. ako'y makapagdudugtongdugtong ng Isaias nang isulat niya sa Isaias 61:10,
"Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos
para sa Kaniyang sinusuutan niya ako ng mga damit ng kaligtasan; kaniyang tinakpan ako ng
balabal ng katuwiran . "
Ang susunod na Enero habang sa Dahil sa Times conference, tinanong ko siya dakilang lola
upang tulungan ako magdasal na sa paanuman Kinzie ay pakiramdam ang kailangan upang
mabinyagan. Kami ay nagkasundo kami parehong manalangin. Ang mga sumusunod na
Enero, muli kami ay pagpunta sa Louisiana at nais gastusin ng ilang araw na may Kinzie
habang doon. Nabanggit ko sa kanyang ina tungkol sa kanyang pagpapabinyag. Ilang araw
mamaya, siya na tinatawag na sa likod at sinabi Kinzie nais na magpabautismo, at gusto
niyang Papa na gawin ang mga parangal. Sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin at
nakita namin ang kanyang pumunta pababa sa ang mahalagang pangalan ni Jesus,
paghuhugas ng kanyang mga kasalanan. Awit 95: 1, "Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit
sa Panginoon: tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan."
Nakita ko ang isang libro na may karapatan, "kagalakan sa paglalakbay: Pagkakaroon ng
Kagalakan sa araw-araw ." Araw-araw sa aming paglalakbay ng buhay, maaari naming
mahanap ang "ang damdamin ng napakadakilang pagkatuwa" -kagalakan - at ito ay tiyak ang
isa sa mga pinakadakilang joys sa aking paglalakbay!
Note: Sandy Jordan ay nakatira sa Toledo,Ohio sa kanyang buong buhay. Ang Kanyang mga magulang , na sina
Fred and Vera Kinzie, ay na Pastor sa First Apostolic Church sa loob ng 30 years. Siya at ang kanyang asawa na si
Mark Jordan tumigil na sa pagpapastor ngunit nanatiling Ohion District Superintendent . SIya ay kasama lagi ng
kanyang asawa sa bawat byahe. At Patuloy na dumadalo sa simbahan sa Toledo ang kanyang bagong pastor na si
Kris and jen Dillingham.

Galak sa Panginoon
Ni Clara Brett

"Now godliness with contentment is great gain" (I Timothy 6:6).
May mga panahon dati na di ko akalain na ang pagiging kuntento ay
mahirap. May tatlo akong anak,may pinapasturan, at nagtatrabaho pa.
Naiintindihan ko kung ano ang pinagdadaan natin makuntento lang.
Minsan nakakaramdam din ako ng depresyon lalo na pag may mga tao na
mataas ang inaakala na kaya kong gawin.

Tunay na kulang ang dalawampu’t apat na oras upang matapos ang mga gawain. Marami
akong gustong gawin, tumulong sa gawain,humayo, tumawag sa mga kapatiran,mag-ayos ng
mga baon,magpalit ng diaper,maglaba,manalangin,bilang
asawa,huminga,trabaho,magturo,magluto-at ulitin mo ang lahat ng ito..
Ano ba ang nararapat gawin lalo na parang kulang ang oras sa isang araw? Ano ang gagawin
ko kapag ako ay masaya o malungkot?
Isa lamang kasagutan, magmuni muni at pakinggan ang matamis,tapat,mapagmahal na tinig
ng Diyos, Sinong tutulong sa akin kapag ako ay nahihibang dahil sa mga tao o sa sarili ko
mismo? Maglaan ng panahon sa umaga na makapanalangin sa Diyos upang tayo ay
magabayan sa pang-araw araw na buhay. Kapag ako ay nanalangin, tunay na ako ay nakka
pokus at alam ang dapat na unahin kong gawin.
Hindi naisin ng Diyos na tayo ay ma stress sa buhay araw araw. “Mga kapatid ko, ariin ninyong
buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso). Habang tayo ay naglalakbay
sa mundong ito, marami pa tayong pagsubok na dadanasin. Ngunit dahil sa mga pagsubok na
ito, Tayo ay natututong maging mtatag.
Minsan ang buhay ay pabor sa atin, minsan ay hindi. Balang araw ang mga bata ay malalaki
na, iba na naman ang buhay, ngunit bawat araw ay regalo mula sa Diyos. Ang Galak sa
paglalakbay ay yung araw araw tayong nabubuhay na. “Ang Galak sa Panginoon ang aking
kalakasan ( Nehemiah 8:10 )

Note: Clara Brett is a pastor's wife in her native country of Denmark. She is also a mother of three and lawyer. She
tries to do whatever is needed including music, Sunday School, and teaching.

Prayer Warrior
ni Jean Tir

Ang tawag sa Kanya ng mga kasama niya sa trabaho ay "Registered Nurse"
at "Colonel Potter"; Ang tawag ko naman sa kanya ay "Mom" at "Prayer
Warrior." Bilang nurse,alam niya paano mag-utos,mag fill out ng charts, at
mag- administer ng tender, loving care. Higit sa lahat alam niya manalangin
at maghintay sa kalooban ng Panginoon,Nakita ko kung paano ginampanan
ng aking ina ang buhay niya bilang isang Nurse at Prayer Warrior, tinuruan
niya ako kung paano manalangin,maghanda at sumamba.
Noong dose pa lamang ako, matagal ako naospital dahil sa tonsillectomy.Maayos naman ang
aking kalagayan noon subalit nangusap ang Diyos sa aking Ina at sinabi na ako ay muling
maooperahan. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin sa akin ito, dahil siya ay nagtitiwala at
nananalangin na ang Diyos ang may hawak ng aming buhay: "Na inyong ilagak sa kanya ang
lahat ng inyong kabalisahan,sapagkat kayo’y pinagmamalasakit niya.” (I Pedro 5:7).
Bilang isang Prayer Warrior ang aking ina ay nagtiwala sa Diyos,at bilang isang Nurse naman
ay naghahanda sa kung anu man ang dapat na ayusin. Mayron akong maliit na kapatid na
naiwan sa bahay kung kaya kailangan niya umuwi sa bahay. Dahil walang magbabantay sa
akin,kinausap niya ang kanyang kaibigan din na nurse na mag-alaga sa akin. Ang sabi sa
Santiago 2:26 “ang pananampalatayang walang gawa ay patay”. Ang pananampalataya ng
aking Ina ay nakikita sa kanyang aksyon. At noong ako ay nagkaroon ng pangalawang
operasyon, hindi ako pinabayaan ng Diyos, may nurse sa tabi ko at higit sa lahat isang ina na
nagsabi na ‘ Jean, ok lang ang lahat."
Sa kabila ng mga pagsubok na iyon, natutunan ko mula sa aking Ina ang kahalagahan ng

panalangin at paghahanda na mayroong pagpupuri. Kahit na nagpalamat siya sa mga
doktor,nurses, at iba pang manggagawa sa ospital na tumulong sa sakin, sa Diyos niya
ibinigay ang pinakamataas na papuri. Ang ginawa ng Diyos sa buhay namin ay tunay na isang
malaking patutuo sa mga kasama niya sa kanyang trabaho. Nagpatunay lamang na ang Diyos
ay dakilang manggagamot. Dahil sa ginawang iyon ng aking Ina, ako na isang dose lamang
noon ay natutunan kung paano magpasalamat sa Diyos na nagpagaling sa akin.
At kahit ngayon na isang taon na siyang wala na, ang kanyang alaala ay nagpapatuloy. Ang
mga natutunan ko noong dose pa lamang ako, ay isang malaking kalakasan sa akin na isa ng
misyonaryo ngayon. Nagpapasalamat ako sa isang Ina na nagturo sa akin kung paano
manalangin, maghanda at magpuri.
Maaaring ito ay sa 02:00 ng madaling araw pagpapalit bedsheets para sa isang may sakit
sanggol o kapag ang aking limang-taong gulang na ay dumating sa bahay mula sa paaralan at
nagsasabi sa akin siya ay nagtuturo sa kanyang kamag-aaral upang manalangin.
"Maaaring ang Diyos ng pag-asa punan sa iyo ng buong kagalakan at kapayapaan sa
pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu Santo" (Roma 15:13)
Tala: si Jean Tir ay isang misyonaryo Slovakia, sa loob na nag dalawampung taon., under the AIM program, na
ngayon ay malapit na ding maging Intermediate and Career Missionary. Siya at ang asawa niya na si Steven Tir ay
isa ng mga nagrepresenta ng Slovakia at Serbia. Mahal ni Jean ang paghahayo sa mga taga Europa, higit sa lahat
bilang isang Ladies Ministry leader at Bible school instructor.

Mula sa Mail Box
Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa para sa pahayagang ito. Marami
na itong naabot sa buong mundo. Pagpalain kayo ng Diyos.
Dianna Tuttle, EME Ladies Ministries Coordinator
~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Dear Sister Akers,
Pagbati mula sa Lebanon! Praise the Lord for 'Ladies Prayer International Newsletter'!
Blessings, Sister Mariann Starin, LPI Arabic translator

~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui viennent a point rencontrer mes multiples
question! j'étais sur le point de me laisser submergée par le doute et l'inquiétude. les partages
inspirants de nos sœurs viennent me rassurer et me redonner la force de continuer! Merci
sœur Cornnie,merci sœur Miriam, merci sœur Linda Que le Seigneur vous bénisse!
Salamat sa mga katanungan na nasagot mula sa artikulong ito. Maraming beses na ako ay
maraming katanungan, pagdududa at kalungkutan. Salamat dito dahil ito ay tunay na nabigay
sa akin ng kalakasan na manampalataya at magpatuloy. Salamat sa inyo , Sis.
Connie,Miriam,and Sis Linda Que. Pagpalain kyo!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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

Sino kami? . . . Simula pa noong 1999: ang “Ladies Prayer Intl.” ay binubuo ng mga
kababaihan sa buong mundo na nagpupulong tuwing ika-unang lunes ng kada buwan
,upang manalangin ng sama sama para sa kapakanan ng kanilang mga anak at mga anak
sa lokal na simbahan at pamayanan.
Ang aming misyon . . . Kami ay naninindigan na pangalagaan ang kasalukuyan at darating
pang henerasyon ,gayundin ang pagpapanumbalik ng nakaraang henerasyon.
Aming kailangan . . . Mga Kababaihan na handang maglaan ng panahon na makasama sa pagpupulong upang
pokus na ipanalangin ang knilang mga anak tuwing ika-unang lunes ng kada buwan.
Tatlong dapat bigyang pansin sa pananalangin..





Kaligtasan ng ating mga anak(Isaias 49:25; Awit 144:12; Isaias 43:5-6).
Na ang ating mga anak ay manindigan sa kanilang pananampalataya pagdating sa tamang edad (I Juan
2:25-28; Santiago1:25)
Na sila din ay magpagamit sa Panginoon (Mateo 9:38

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!
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