Sukacita untuk perjalanan oleh adena pedigo
saya diberkati telah dibangkitkan oleh orang tua yang mengajarkan saya untuk melihat hal-hal
lucu dalam hidup. tampaknya seolah-olah setiap hari baru menyajikan keadaan yang memiliki
kemampuan untuk mengekspos gelap, jelek, dan lebih menyakitkan sisi situasi apapun atau
acara. Namun, orang tua saya ditanamkan di saya pengakuan bahwa kita harus selalu sama
seperti besar kesempatan untuk melihat baik, yang menyenangkan, terang dan ringan sisi. ayah
dan ibu menceritakan cerita setelah kisah lucu hal-hal yang telah terjadi pada mereka atau
bahwa mereka telah melihat di sepanjang hidup mereka perjalanan. apa yang tampak situasi
buruk, orang tua saya bukannya memilih untuk menemukan yang humor di dalamnya.
kehidupan dapat sulit di kali, tetapi mampu untuk menemukan yang baik, sukacita - dan
mungkin humor - in situasi yang buruk dapat mengubah begitu banyak bahwa kami menangani
dan merasa tentang hard hal dalam hidup. hidup adalah perjalanan, dan baik dan buruk terjadi
pada kita semua. Rasul Paulus mengingatkan kita di Roma 8 bahwa jika kita tinggal tegas
aman Allah mencintai tangan, keadaan hanya datang ke bentuk dan cetakan kita, tetapi tidak
pernah untuk menghancurkan kita. "dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk
baik bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang yang disebut Menurut Tujuannya:
(Roma 8:28). jika kita tidak kehilangan harapan, jika kita tidak kehilangan Iman, jika kita terus
cinta Allah dan mencari kehendak-nya melalui baik dan buruk, semua hal yang akan bekerja
sama untuk baik. hanya tiga ayat kemudian, Paul memberikan alasan jelas untuk selalu melihat
sisi baik hal:" apa yang harus kita mengatakan maka semuanya ini? jika Allah menjadi bagi kita,
yang dapat melawan kita? "(Roma 8:31). saya dapat menemukan sukacita dan perdamaian di
setiap situasi karena Allah bagi saya, dan tidak ada senjata dibentuk terhadap saya akan
berhasil. Bahkan ketika saya membuat kesalahan atau tampaknya awan adalah menyalip saya,
saya dapat menemukan lebih cerah jalan karena Allah bekerja semua hal untuk saya baik.
ketika hal tampak kasar, suram, dan putus asa mengambil parade dan berdiri kuat. tetap
berpusat di kehendak Allah dan pilih" sukacita untuk perjalanan. "saya suka ini lagu suami saya
menulis berjudul" either Way kami menang. "akhirnya hasil adalah semua yang penting, tidak
apa yang kita hadapi sehari-hari dan tidak proses. menemukan sukacita dan berharap di setiap
keadaan. apakah kami mengerti dalam kehidupan ini atau ketika kita membuatnya ke surga either Way kami menang. doa saya adalah bahwa saya akan mengajar anak-anak saya,
sebagai orang tua saya mengajarkan saya, yang melalui setiap situasi Allah di kontrol. saya
tidak perlu khawatir. mencari Tuhan dan kehendak-nya dengan semua hatimu, selalu mencari
baik dalam segala situasi. memilih sukacita untuk perjalanan Anda." untuk kerajaan Allah tidak
daging dan minum, tetapi kebenaran, damai, dan sukacita dalam roh Kudus "(Roma 14:17).
catatan: adena pedigo adalah Indiana wanita Kementerian Presiden. dia dan suaminya, tim,
adalah Asisten gembala Kalvari kemah suci di Indianapolis, menggembalakan oleh pendeta
Paul D. Mooney. dia diberkati dengan dua anak-anak, maci dan georgeon pedigo.

Sukacita untuk perjalanan oleh Sandy Jordan
Webster kamus mendefinisikan sukacita sebagai" perasaan sangat menyenangkan yang
disebabkan oleh sesuatu yang sangat baik atau memuaskan; rasa besar kebahagiaan. "saya
dan suami saya telah menikah sepuluh tahun dan tidak memiliki anak-anak. Tuhan memberkati
kita dengan anak angkat, dan ketika kita akhirnya melihat dia untuk pertama kalinya - keriting
kemerahan rambut pirang - saya ingat menyenangkan emosi saya miliki. aku bertanya wanita,"
apakah dia kita, benar-benar kita? "dia berkata," ya, dia! "berbicara tentang sukacita! kami
gembira. dua setengah tahun kemudian, lain anak kecil datang ke rumah kami, dan kami
berpengalaman yang sukacita lagi. ia seperti sweet disposisi, sangat tenang dan tidak menuntut
sama sekali. kemudian dua tahun kemudian, lima belas bulan berusia gadis kecil bergabung

keluarga kami. apa sukacita ketiga anak-anak dibawa ke semua kehidupan kita - orang tua kita,
keluarga kita, gereja kita, teman-teman kita - dan membuat perjalanan kami selesai. saya
membaca Cina pepatah yang mengatakan" satu sukacita mencerai-beraikan seratus duka, "dan
aku bisa berhubungan dengan itu. kami merasa seperti Allah telah memberi kita ketiga anakanak dan dihapus kenangan tak punya anak tahun. mereka dibesarkan dan menikah. ketika
saya melihat tertua saya putra putri, kinzie, dilahirkan, saya menangis dengan air mata
sukacita. tidak ada yang seperti cucunya! kami tetap sangat dekat selama bertahun-tahun dan
ketika dia delapan tahun, saya membawanya ke Ohio Camp di mana dia menerima roh Kudus.
aku bisa bergabung Yesaya ketika ia menulis dalam Yesaya 61:10," saya akan sangat
bersukacita karena Tuhan, Jiwaku akan menyenangkan di Allahku untuk dia telah berpakaian
saya dengan pakaian keselamatan, ia telah tertutup saya dengan jubah kebenaran. "berikutnya
Januari Sementara di karena adanya kali konferensi, saya memintanya besar nenek untuk
membantu saya berdoa agar Entah bagaimana kinzie akan merasa perlu untuk dibaptis. kami
sepakat bersama kami akan baik berdoa. berikut Januari, kami lagi akan Louisiana dan akan
menghabiskan beberapa hari dengan kinzie Sementara di sana. saya sebutkan ibunya tentang
dia dibaptis. beberapa hari kemudian, dia disebut kembali dan berkata kinzie melakukan ingin
mendapatkan dibaptis, dan dia ingin papa untuk melakukan Kehormatan. Tuhan menjawab doa
kita dan kita melihatnya turun di berharga nama Yesus, cuci dosanya pergi. Mazmur 95: 1
mengatakan," O Marilah kita bernyanyi kepada Tuhan, Mari kita membuat menyenangkan
kebisingan ke rock keselamatan kita. "saya melihat sebuah buku berjudul," sukacita dalam
perjalanan: menemukan sukacita dalam sehari-hari saat. "setiap hari di perjalanan kita hidup,
kita dapat menemukan" emosi besar menyenangkan "- sukacita - dan ini adalah pasti salah
satu yang terbesar kegembiraan di perjalanan saya! catatan: Sandy Yordania telah tinggal di
Toledo, Ohio, untuk sebagian besar hidupnya. orangtuanya, Fred dan Vera kinzie,
menggembalakan pertama Apostolik untuk tiga puluh tahun. dia dan suami Mark Jordan
menjadi pendeta dan disajikan empat puluh tahun sebelum baru-baru ini pensiun sebagai
pendeta. kakak Yordan masih berfungsi sebagai Ohio distrik Pengawas. dia perjalanan dengan
dia dan juga jam tangan-nya cucu sesering dia bisa. mereka masih menghadiri gereja di Toledo
dan cinta menjadi bagian dari itu dan membantu baru pendeta dan istrinya, Kris dan Jen
dillingham.

Sukacita Tuhan oleh Clara Brett"
sekarang kesalehan dengan kepuasan besar mendapatkan "(I Timotius 6: 6). ada saat aku
tidak pernah akan berpikir yang konten bisa menjadi Perjuangan. tiga anak-anak kemudian,
pastoring, dan bekerja - saya mengerti Perjuangan" kepuasan. "perangkap mendapatkan
tertekan untuk merasa seperti saya tdk bisa hidup sampai ke orang lain, dan saya sendiri,
harapan yang tidak realistis adalah terlalu mudah untuk jatuh ke. saya telah datang ke
kesimpulan bahwa dua puluh empat jam dalam sehari hanya tidak cukup untuk melakukan
segala sesuatu yang saya ingin lakukan: membangun gereja, membawa kebenaran saya
nasional, tindak lanjut, paket lunchboxes, perubahan popok, mencuci pakaian, waktu doa,
menjadi istri, bernapas, pekerjaan, mengajar, Cook - dan melakukan itu semua berulang-ulang.
jadi apa yang harus dilakukan ketika ada tidak cukup jam yang harus dilakukan hanya sebagian
kecil dari hal-hal ini di mana saja dekat dengan tingkat dan cara itu harus dilakukan? apa yang
harus dilakukan ketika saya merasa kewalahan dan tidak mampu? hanya ada satu sempurna
jawaban. mendengarkan manis, pasien, mencintai suara Tuhanku, yang panggilan saya keluar
dari kegilaan saya atau orang lain membuat seluruh sendiri. menemukan saat di pagi hari untuk
memanggil kepadanya dan memintanya untuk membimbing saya hari. tangan to-do, harus-do,

dan akan mirip-to 'S kepada-nya. semakin saya mendengar suaranya, semakin baik saya
mampu untuk fokus dan memprioritaskan. semakin saya mengandalkan kekuatan-nya, semakin
baik apa pun akan dilakukan. Allah tidak berniat bagi kita untuk stres lebih dari sehari-hari hal.
dia Bahkan tidak berniat bagi kita untuk stres lebih sulit hal." saya saudara-saudara,
menghitung semua sukacita ketika Anda jatuh ke berbagai percobaan "(Yakobus 1: 2 nkjv).
perjalanan hidup kita membawa kami melalui berbagai percobaan dan testing Iman kita.
sebagai imbalannya, pengujian ini menghasilkan kesabaran di AS. saya memahami bahwa
musim perubahan dan musim ini adalah sempurna dan tepat bagi saya sekarang. perjalanan
hidup pergeseran dan perubahan. suatu hari anak-anak akan tumbuh dan hal terfavorit yang
akan berubah. tapi tahun ini adalah Anugerah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dan
tahun-tahun mendatang akan. sukacita untuk perjalanan berasal dari menghabiskan setiap hari
hidup untuk sepenuhnya karena" kegembiraan Tuhan adalah kekuatan Anda "(Nehemia 8:10).
mungkin di 2:00 pagi mengubah bedsheets untuk sakit balita atau ketika saya berumur lima
tahun pulang dari sekolah dan memberitahu saya dia mengajarkan nya Classmate berdoa."
Semoga Allah harapan mengisi Anda dengan semua sukacita dan perdamaian di percaya,
bahwa Anda mungkin berlimpah di berharap oleh kuasa roh Kudus "(Roma 15:13) catatan:
Clara Brett adalah pendeta istri di nya negara asal Denmark. dia juga seorang ibu tiga dan
pengacara. ia mencoba untuk melakukan apa pun yang diperlukan termasuk musik, sekolah
Minggu, dan mengajar.

