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Ȋmi doresc ca copiii mei să umble cu Dumnezeu
Autor Diane Green

Cuvântul lui Dumnezeu face referire la Noe și Enoh, ca fiind persoane
care au umblat cu El (Genesa 5:24 şi 6:9). Dumnezeu nu dorește doar
câțiva selectați să umble cu El, ci El dorește ca toată lumea să aibă o
relație cu El, şi de ce nu, şi copiii noștri.
Familiei mele ȋi place să fie în aer liber, aşa că este important pentru
mine ca copiii și nepoții mei să-şi facă timp ȋn programul lor aglomerat și
să mergem ȋn camping împreună. Este o ȋncântare pentru mine să merg pe jos cu
nepoții mei și să experimentez viața prin ochii copiilor. Când suntem ȋn drumeție cu ei,
vorbim, râdem și explorăm lucruri noi din jurul nostru. Există veselie și ȋncântare în
călătoria noastră împreună. Ȋn acelaşi fel ȋn care împărtășim o plimbare aventuroasă
împreună, eu cred că putem împărtăși și exprima aceleași sentimente pentru copiii noștri
despre drumul nostru cu Domnul și să avem o relație care este plăcută și interesantă.
Prin rugăciune putem construi o bază solidă în viața copiilor și nepoților noștri. Noi ȋi
acoperim în rugăciune și Ȋi cerem Domnului să le dea o inimă simțitoare față de lucrurile
lui Dumnezeu și dorința de a umbla pe căile dreptății. Pe măsură ce copiii noștri se
maturizează, ne rugăm ca ei să dezvolte un caracter creștin neclintit și să învețe să-și
pună încrederea în Dumnezeu, şi nu ȋn oameni sau lucruri.

Ce se întâmplă când umblăm cu cineva? Imaginează-ți că tu și un prieten apropiat vă
bucurați de o plimbare pe un drum de țară. Sunteți în imediata apropiere unul față de
celălalt. Vorbiți, râdeți, vă ascultați unul pe altul și împărtășiți de-ale inimii. Atenția ta este
axată pe această persoană excluzând aproape orice altceva. Observi frumusețea din
jurul tău sau atenția ȋți este distrată ocazional, dar numai atunci când i le arăți şi
prietenului tău. O împărtășiți împreună. Sunteți în armonie și amândoi vă bucurați de
prietenia aceasta pașnică.
Pentru a umbla cu Dumnezeu, înseamnă că tu și Dumnezeu sunteți într-un acord cu
privire la viața ta. "Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?" (Amos 3:3) Pentru
a umbla cu Dumnezeu înseamnă că ți-ai aliniat voința cu a Lui și cauți în fiecare zi să te
consideri "răstignit împreună cu Hristos" (Galateni 2:20).
Nu este dificil de identificat persoanele care umblă cu Dumnezeu. Viețile lor sunt un
contrast puternic cu lumea din jurul lor, ca stelele cerului pe timp de noapte (Filipeni
2:15). Ei produc fructul Duhului, mai degrabă decât rodul dorinței carnale (Galateni 5:
19-22).
În Faptele Apostolilor 4:13 Petru și Ioan a fost arestați pentru că au predicat și au fost
aduşi în fața autorităților. "Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat,
întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus."
Atunci când umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi, lumea nu poate să nu ȋşi dea seama de
faptul că, în ciuda imperfecțiunilor noastre și a lipsei de cunoștințe în anumite domenii,
am fost cu Isus.
Notă: Diane Green slujeşte în calitate de președinte al Slujirii Doamnelor ȋn Districtul Texas. Ea are trei copii
căsătoriți și zece nepoți minunați. Soțul ei, Mark Green, este pastor ȋn Broaddus, Texas.

Pe drum cu Dumnezeu
Autor Terry Sedra

Soțul meu și cu mine ieşim adesea la plimbari rapide pe timp de seară,
eu ținundu-mă de brațul lui. Îmi place să-mi lungesc pasul și să-mi
ajustez viteza pentru a se potrivi cu a lui, până când mergem ca o
singură unitate. Îmi place sentimentul minunat de curgere când mergem
în sus și în jos împreună, mărind viteza de-a lungul drumului.
Scopul nostru în drumul nostru spiritual cu Dumnezeu este să ne
adaptăm la ritmul și direcția Lui, până când vom merge la pas cu El. Cu cât suntem mai
mulți care ne mișcăm ca fiind una cu Dumnezeu, cu atât este mai luminoasă mărturia
noastră față de alții. Părinții, bunicii, profesorii, sau orice persoană care are de a face cu
copii, trebuie să-i învețe intenționat să meargă în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Enoh este unul dintre doar cei doi oameni despre care Biblia ne spune că a umblat cu
Dumnezeu, spre deosebire de a umbla în fața lui Dumnezeu, sau a umbla după
Dumnezeu. (Al doilea om a fost Noe.) Enoh a trăit în epoca de longevitate. Tatăl său a
trăit timp de 962 de ani, iar fiul lui Enoh a trăit timp de 969 de ani, dar am citit că viața lui
Enoh pe pământ a fost tăiată scurt. El a avut un fiu, când avea 65 de ani, apoi timp de
trei sute de ani, el "a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat
Dumnezeu" (Genesa 5:24).
Evident că ei au vorbit în timp ce mergeau, și Dumnezeu i-a spus lui Enoh lucruri ce țin
de viitor. În Iuda 14 descoperim că Enoh a profețit că "Domnul vine cu zece mii de sfinți
ai Săi." Îmi pot imagina că fiecare pas l-a adus mai aproape de Dumnezeu, până când El
a fost mereu ȋn gândurile lui, obținând indicații legate de problemele vieții, ȋmpărtăşind

bucurie. Dumnezeu s-a bucurat de asemenea de drumeție. Mai multe informații despre
Enoh se găsesc în Evrei 11:5, "El primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu". Așa că
Dumnezeu l-a “mutat”, sau l-a luat pe Enoh să fie cu El, ocolind moartea. Ce relație
incredibilă trebuie să fi avut cei doi!
Să ne încurajăm copiii să dezvolte o relație frumoasă cu Dumnezeu pe drumul vieții!
1. Nu permiteți alternative pentru participarea la biserică, rugăciunea împreună și
citirea Bibliei.
2. Ȋncă de la naștere adu-ți copilul la altar cu tine pentru rugăciune și închinare.
Ține-i de mână și mergi sau sări strigând de bucurie împreună, atunci când
puterea Duhului coboară.
3. Ajută-i să prezinte zilnic cererile și problemele lor Domnului.
4. În timpul activităților de zi cu zi ale vieții arată-le dovezi ale atributelor lui
Dumnezeu.
Ce bucurie vom experimenta împreună când vom fi luați pentru a fi cu Dumnezeul
nostru!
Notă: Teresa Sedra este soția lui Mokhles Sedra şi mamă a doi fii. Ea şi soțui ei sunt ȋmputerniciți trimişi să
lucreze ȋn Egipt.

Acoperirea mea
Autor Pam Dobbs

Există ceva ȋn natura umană, căreia nu-i place ploaia care cade sau orice
alt element al naturii care vine cu forță asupra sa. Cu toate acestea, dacă
ne aventurăm într-o furtună, grindină sau ninsoare, fără ceva pentru a ne
proteja, în câteva secunde devenim îmbibați de precipitația rece care
cade din cer. Noi înțelegem că dacă dorim să evităm să ne udăm din
cauza ploii, trebuie să profităm de un anumit tip de protecție.
10 februarie este recunoscută în întreaga lume ca Ziua Națională a Umbrelei. Umbrele și
parasolarele sunt, de regulă, dispozitive portabile concepute pentru acoperire. Nu este
uimitor faptul că un astfel de element comun a primit recunoaștere la nivel mondial?!
Această simplă acoperire oferă protecție pentru milioane de oameni. Atunci când
mergem pe jos afară, în ploi puternice, cheia pentru a ne păstra uscați este de a rămâne
sub protecția unei umbrele. Ea ne dă adăpost ȋn condiții meteorologice aspre. Prin a păşi
ȋn afara protecției ei, ne expunem fenomenelor meteorologice din jurul nostru.
Ca şi copil al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt, înțeleg că ploile torențiale la nivel
spiritual nu vor ȋntârzia să apară. În fiecare zi aleg să mă pun sub umbrela Lui de
protecție. Eu aleg să merg de mână cu Dumnezeu prin această viață. De sub umbrela
siguranței Lui, eu dau cinste autorității Lui și ascultare Cuvântului Său, şi în acelaşi timp
ajut pe cei pierduți și pe moarte.
Ȋmi amintesc de cuvintele Psalmului 23:6: "Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în
toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele". Să ne
ridicăm capetele deasupra furtunilor acestei lumi prezente și să ne concentrăm asupra
lui Isus, continuând să locuim în casa Domnului. Ȋn timp ce noi umblăm aproape de El
sub protecția umbrelei Sale, noi declarăm elementelor din jurul nostru: El este
"acoperirea mea."
Notă: Pam DOBBS a slujit ȋn Via Domnului cu soțul ei, Dr. Mike Dobbs, pastor al Centrului de Renaştere
Cuvânt Viu (Word Alive Revival Center) din Wiggins Mississippi de mai bine de 28 de ani. Pam are o pasiune
pentru Slujirea Doamnelor din cadrul Bisericii Penticostale Unite. Ȋn 2001, ea a devenit membru al Comitetului
Doamnelor din Districtul Mississippi şi ȋn 2009 a fost votată Preşedintele Doamnelor. Pam & Mike au doi copii,

Ashley şi Adrian. Ei au trei nepoți, Aidan, Jaron şi Joycelyn, care ȋi spun "MyMy".

Din căsuța poştală
Dragă soră Akers,
astăzi am primit Publicația doamnelor din aprilie. Una dintre intențiile de rugăciune în acest an ale
Slujirii Naționale a Femeilor din Australia este rugăciunea pentru fiii risipitori. Avem un plan
strategic de rugăciune.
Am postat Publicația pe pagina noastră de Facebook.
Dumnezeu face lucruri mari! Am primit un raport bun despre un fiu care nu a fost în biserică de
mai bine de doi ani. El a venit la biserică ȋn duminica Paștelui și i-a lăsat pe ceilalți să se roage
pentru el.
Am creat o bază de date a fiilor risipitori. Fiecărei personae, care a venit cu numele unui fiu
risipitor, i-a fost dat numele altcuiva, pentru care să se roage. Noi actualizăm lista la fiecare 3-4
luni. Toate detaliile sunt păstrate confidențial. Doamnelor noastre au fost foarte încurajate să știe
că mai este cineva care se roagă pentru copiii lor, alături de ele.
Binecuvântări,
Sora Jena Grech, Preşedintele Slujirii Femeilor din Australia
~~~~~~~~~
Dragă soră Akers,
sunt misionar în Taiwan. Toți avem chinezi ȋn comunitățile noastre și știu că femeile (și bărbații) sar bucura să aibă versiunea chineză cu caracterele tradiționale. Ȋmi puteți trimite publicația mie, iar
eu o voi printa și distribui. Vă rog să-mi trimiteți ȋncepând cu numărul din aprilie 2016, pe care l-am
primit astăzi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și continuați marea lucrare pe care voi doamnele o faceți pentru
noi misionarii.
Leonard E. Richardson, pastor misionar ȋn Taiwan

Vizionați filmulețul de un minut al Rugăciunii
doamnelor - internațional.

Din partea redactorului
Dumnezeu face lucruri măreţe! Dumnezeu deschide
multe oportunităţi şi această publicaţie este acum
disponibilă în engleză, spaniolă, franceză, germană,
olandeză, portugheză, rusă, greacă, arabă, persană, cehă,
chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română,
italiană, norvegiană şi polonă. Rugați-vă ȋmpreună cu noi
pentru translatori de limbă sârbă, bulgară şi japoneză!
Debbie Akers

Dacă doriţi să primiţi această publicaţie în oricare din

traducerile menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi opţiunea
dumneavoastră la LadiesPrayerInternational@aol.com şi noi vom fi încântaţi
să vă adăugăm la lista de email.
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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 şi pentru copiii
bisericii şi comunităţii locale.
Misiunea noastră. Suntem dedicaţi atât progresului spiritual al acestei
generaţii şi a celor viitoare, cât şi reînvigorării spirituale a generaţiilor
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 priorităţi de rugăciune:




Mântuirea copiilor noştri. (Isaia 49:25; Psalmi 144:12; Isaia 43:5-6)
Ca ei să îmbrăţişeze credinţa la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25)
Ca ei să devină slijitori în secerişul Domnului. (Matei 9:38)

Slujiri pe care le susţinem...

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
adopţia și plasarea copiilor lor în cupluri adoptive.
PORTUL SPERANŢEI (HAVEN OF HOPE). Un program pentru fete cu vârsta cuprinsă între 13 şi
16 ani cu probleme de comportament si emoţionale.
FERMA FARUL (LIGHTHOUSE RANCH) pentru băieţi adolescenţi. Vindecare pentru vieţi frânte
şi rănite.

V-ați ȋnscris deja la revista Reflecții?
Această publicație bilunară vă va binecucânta şi vă va inspira. Articolele
sunt biblice şi relevante pentru femeia apostolică de astăzi. Vă puteți
ȋnscrie pe dumneavoastră, o prietenă sau un grup din biserica
dumneavoastră locală.

Ȋnscrieți-vă online!

