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Bucurie pentru călătorie
Autor Adena Pedigo

Sunt binecuvântată să fi fost crescută de părinți care m-au învățat să văd
lucrurile amuzante din viață. Se pare că fiecare nouă zi prezintă aspectele
care au capacitatea de a expune partea mai întunecată, mai urâtă și mai
dureroasă a oricărei situații sau al oricărui eveniment. Cu toate acestea,
părinții mei au insuflat în mine recunoașterea faptului că avem întotdeauna o
șansă la fel de mare de a vedea binele, plăcutul, partea mai luminoasă și mai
ușoară.
Tatăl meu și mama mea spuneau povești după povești despre experiențe amuzante pe care
le-au trăit ei înșiși sau întâmplări pe care le-au văzut de-a lungul călătoriilor din viața lor. Deși
erau situații aparent rele, părinții mei au ales în schimb să găsească umorul în ele.
Viața poate fi grea uneori, dar fiind capabil să vezi binele, bucuria – și chiar umorul - într-o
situație proastă poate schimba atât de mult modul în care ne raportăm la ea și sentimentele
care apar în perioadele grele din viață.
Viața este o călătorie, și atât bune cât și rele ni se întâmplă nouă tuturor. Apostolul Pavel ne
amintește în Romani 8 că, dacă rămânem cu fermitate la loc de siguranță în mâna iubitoare a
lui Dumnezeu, circumstanțele vin doar să ne modeleze, dar niciodată să ne distrugă.

"De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său." (Romani 8:28).
Dacă nu ne pierdem speranța, dacă nu ne pierdem credința, dacă vom continua să-L iubim pe
Dumnezeu și să căutăm voia Lui la bine și la greu, toate lucrurile vor lucra împreună pentru
binele nostru. Doar trei versete mai târziu, Pavel dă un motiv clar pentru a vedea întotdeauna
partea bună a lucrurilor:
"Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
împotriva noastră?" (Romani 8:31).
Pot să găsesc bucurie și pace în orice situație, pentru că Dumnezeu este de partea mea, și
nici o armă ridicată împotriva mea nu va avea succes. Chiar și atunci când greșesc sau pare
că un nor mă umbrește, eu pot găsi o cale mai luminoasă pentru că Dumnezeu lucrează toate
lucrurile pentru binele meu.
Atunci când lucrurile par aspre, mohorâte și fără speranță, îmbărbătează-te și rămâi puternic.
Rămâi centrat în voia lui Dumnezeu și alege "bucurie pentru călătorie." Îmi place un cântec pe
care soțul meu l-a scris, cu titlul "Oricum noi vom câștiga". Rezultatul final este tot ceea ce
contează, nu confruntările zilnice și nici procesul. Găsește bucurie și speranță în orice
împrejurare! Fie că înțelegem situația acum în această viață sau când vom fi în cer – oricum
noi vom câștiga.
Rugăciunea mea este ca și eu să îmi învăț copiii, la fel cum m-au învățat părinții mei, că în
fiecare situație Dumnezeu este în control. Nu trebuie să ne facem griji. Caută-L pe Dumnezeu
și voia Lui cu toată inima ta, mereu văzând binele în orice situație. Alege bucurie pentru
călătoria ta.
"Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în
Duhul Sfânt." (Romani 14:17)
Notă: Adena Pedigo este președintele Slujirii Doamnelor din Indiana. Ea și soțul ei, Tim, sunt pastori asistenți la
biserica Tabernacolul Calvarului în Indianapolis, păstorită de reverendul Paul D. Mooney. Ea este binecuvântată cu
doi copii, Maci și Georgeon Pedigo.

Bucurie pentru călătorie
Autor Sandy Jordan

Dictionarul Webster definește bucuria ca fiind "un sentiment de mare
încântare cauzat de ceva deosebit de bun sau satisfăcător; un sentiment de
mare fericire".
Soțul meu și cu mine eram căsătoriți de zece ani și încă nu aveam copii.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un fiu adoptat, iar când în cele din urmă lam văzut pentru prima dată – cu părul ondulat blond roșcat - îmi amintesc
emoția plină de bucurie pe care am avut-o. Am întrebat-o pe doamna, "Este
al nostru, cu adevărat al nostru?" Ea a spus: "Da, este!" Vorbim despre bucurie; noi însă am
fost în extaz.
Doi ani și jumătate mai târziu, un alt băiețel a intrat în casa noastră, și am experimentat din
nou acea bucurie. El era o prezență atât de dulce, era foarte calm și deloc solicitant. Apoi, doi
ani mai târziu, o fată de cincisprezece luni s-a alăturat familiei noastre. Ce bucurie au adus
acești trei copii în viața noastră a tuturor- părinților noștri, familiilor noastre, bisericilor noastre,
prietenilor noștri - și au completat călătoria noastră. Am citit un proverb chinezesc care spune
"O bucurie risipește o sută de necazuri", și pot să relatez cu asta. Am simțit că Dumnezeu ne-a
dat acești trei copii și a șters amintirile anilor fără de copii.

Ei au crescut și s-au căsătorit. Când am văzut-o pe fiica cea mai mare a fiului meu, Kinzie,
născându-se, am plâns cu lacrimi de bucurie. Nimic nu se compră cu nepoții! Am rămas foarte
apropiați de-a lungul anilor și atunci când ea avea opt ani, am luat-o în tabără la Ohio, unde l-a
primit pe Duhul Sfânt. Mă pot alătura lui Isaia când scrie în Isaia 61:10, "Mă bucur în Domnul,
şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii,
M-a acoperit cu mantaua izbăvirii."
Următorul an în ianuarie în timpul conferinței Datorită timpurilor, am rugat-o pe străbunică să
mă ajute să mă rog ca într-un fel sau altul Kinzie să simtă dorința de a fi botezată. Ne-am pus
de acord să ne rugăm amândouă. După încă un an, în ianuarie, mergeam din nou în Louisiana
și urmam să petrec câteva zile cu Kinzie în timp ce mă aflam acolo. Am menționat mamei ei
despre posibilul ei botez. Câteva zile mai târziu, ea m-a sunat înapoi și a spus că Kinzie vrea
să fie botezată, și că ea vrea ca tatăl ei să aibă această onoare. Dumnezeu a răspuns la
rugăciunile noastre și am văzut-o scufundată în apă în numele scump al lui Isus, care i-a
spălat păcatele. Psalmul 95:1 spune: "Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de
bucurie către Stânca mântuirii noastre."
Am văzut o carte intitulată "Bucurie pentru călătorie: a găsi bucurie în momentele de zi cu zi."
În fiecare zi, în călătoria vieții noastre putem găsi "emoția de mare încântare" - bucurie - și
aceasta a fost cu siguranță una dintre cele mai mari bucurii în călătoria mea!
Notă: Sandy Jordan a trăit în Toledo, Ohio, pentru cea mai mare parte a vieții ei. Părinții ei, Fred și Vera Kinzie, au
păstorit Prima Biserică Apostolică timp de treizeci de ani. Ea și soțul ei, Mark Jordan, au devenit pastori și au slujit
patruzeci de ani înainte de a se retrage de curând. Fratele Jordan încă servește drept liderul districtului Ohio. Ea
călătorește împreună cu el și are grijă, de asemenea, de nepoții ei cât de des cu putință. Ei încă fac parte cu bucurie
din biserica din Toledo și ajută noul pastor și soția acestuia, Kris și Jen Dillingham.

Bucuria Domnului
Autor Clara Brett

"Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig." (1 Timotei
6:6).
A existat o vreme când nu aș fi crezut că pentru a fi mulțumită va trebui să
lupt. După trei copii, păstorind și cu serviciu pe lângă - înțeleg acum lupta
pentru "a fi mulțumit". În capcana de a aluneca în depresie din cauza
sentimentul de a nu putea trăi la înălțimea așteptărilor nerealiste ale altor
persoane, și chiar ale mele, este pur și simplu prea ușor de căzut.
Am ajuns la concluzia că, douăzeci și patru de ore într-o zi sunt pur și simplu insuficiente
pentru a face tot ceea ce aș dori să fac: să am grijă de o biserică, să aduc adevăr poporului
meu, să urmăresc creșterea spirituală a membrilor bisericii pentru eventual a-i ajuta, să
pregătesc cutiile cu mâncarea de prânz al copiilor, să schimb scutece, să spăl haine, să-mi iau
timp de rugăciune, să fiu soție, să respir, să merg la muncă, să predau, să gătesc - și toate
astea să le fac tot mereu.
Deci, ce este de făcut atunci când nu există suficiente ore pentru a face măcar o mică parte
din toate aceste lucruri la un nivel cât de cât aproape de cum ar trebui făcute și în modul în
care ar trebui făcute? Ce este de făcut atunci când mă simt copleșită și incapabilă?
Există doar un singur răspuns perfect. Să ascult glasul dulce, răbdător și iubitor al Domnului
meu, care mă cheamă din nebunia pe care eu sau alții o creăm în jurul meu. Să găsesc un
moment dimineața pentru a-L chema și a-L ruga să-mi călăuzească ziua. Să pun în mâinile Lui
ceea ce mi-am propus să fac, ceea ce ar trebui să fac și ceea ce îmi doresc să fac. Cu cât aud
mai mult vocea Lui, cu atât sunt mai în măsură să mă concentrez și să prioritez. Cu cât mă
bazez mai mult pe tăria Lui, cu atât mai bine reușesc să duc la îndeplinire ceea ce e de făcut.

Dumnezeu nu a intenționat ca noi să ne stresăm pentru lucrurilor zilnice. El nu dorește nici
măcar să ne stresăm pentru lucrurile dificile din viață. "Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie
când treceţi prin felurite încercări" (Iacov 1:2). Călătoria vieții noastre ne trece prin încercări și
ne testează credința. În schimb, această testare produce în noi rabdare.
Înțeleg că anotimpurile se schimbă, și acest sezon este perfect și potrivit pentru mine în acest
moment. Călătoria vieții se modifică și se schimbă. Într-o zi, copiii vor fi mari și lucrurile se vor
schimba. Dar acești ani sunt un dar de la Dumnezeu, la fel ca și anii din urmă, precum și anii
viitori. Bucuria pentru călătorie vine din trăirea fiecărei zi din viață la maxim, pentru că "bucuria
Domnului va fi tăria noastră" (Neemia 8:10). Asta poate fi la ora două dimineața când schimb
cearșafuri pentru un copil bolnav sau când copilul meu, în vârstă de cinci ani, vine acasă de la
grădiniță și îmi povestește că l-a învățat pe un coleg de-al său să se roage.
"Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca,
prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!" (Romani 15:13)
Notă: Clara Brett este soție de pastor în țara ei natală, Danemarca. Ea este, de asemenea, mama a trei copii și avocat
de profesie. Ea încearcă să facă tot ce este necesar, inclusiv muzică, școala de duminică, și să explice altora
Cuvântul.

Războinic în rugăciune
Autor Jean Tir

Pentru colegii ei ea era "asistentă medicală" și "Colonel Potter"; pentru mine
era "mamă" și "războinic în rugăciune". Ca și asistentă medicală, ea a știut
cum să dea ordine, să completeze fișe și să administreze îngrijire tandră și
iubitoare. Cel mai important e că ea a știut cum să se roage și să aștepte
răspunsul lui Dumnezeu. Îmi amintesc de un moment crucial din viața mea
când mama, amestecând ambele caracteristici de asistentă medicală și de
războinică în rugăciune, m-a învățat principiile cheie ale rugăciunii, pregătirii,
și laudei.
Când aveam doisprezece ani, am petrecut câteva zile de recuperare în spital după
amigdalectomie. Totul părea în regulă; dar mama se ruga și Îl asculta pe Dumnezeu, care o
avertizase într-un vis că eu aveam să trec prin sala de operație pentru o a doua oară. Desigur,
ea nu a împărtășit aceste lucruri cu mine atunci, ceea ce m-ar fi putut speria. În schimb, mama
a continuat să se roage și să aibă încredere în Dumnezeu. Ea s-a bizuit pe promisiunea
Cuvântului lui Dumnezeu: "Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi
îngrijeşte de voi." (1 Petru 5:7)
Cu toate că războinicul în rugăciune avea încredere în Dumnezeu, asistenta medicală a
înțeles că anumite pregătiri sunt necesare. Mama, știind că ea nu putea fi cu mine tot timpul și
să o lase pe sora mea mai mică singură, a angajat-o pe prietena ei, care era asistentă
medicală privată, să rămână cu mine la spital peste noapte. Biblia ne învață în Iacov 2:26 că
"credința fără fapte este moartă." Credința mamei în Dumnezeu s-a manifestat în pregătirile ei
practice. Când cusăturile mi s-au rupt, provocând o hemoragie majoră, eu nu am fost singură.
Dumnezeu a fost cu mine, precum și o asistentă medicală. După a doua intervenție
chirurgicală, m-am trezit să văd fața mamei mele grijulii, care mi-a spus cuvintele ei de alinare,
"Jean, draga mea, ai să te faci bine."
Prin acțiunile și atitudinea ei în mijlocul crizei, mama m-a învățat că valoarea rugăciunii și a
pregătirilor este îmbunătățită prin puterea laudei. Deși ea a mulțumit medicilor, asistentelor
medicale, precum și personalului din spital, care s-au ocupat de mine, ea a rezervat cea mai
mare laudă pentru Domnul ei Isus Hristos. Mărturia pe care ea a împărtășit-o cu colegii ei
despre intervențiile mele chirurgicale, le-a dezvăluit un Mântuitor iubitor și grijuliu, care, de
asemenea, s-a manifestat drept Vindecătorul Suprem. Prin exemplul mamei sale, un copil de

doisprezece ani a învățat să-i dea laudă Dumnezeului care a iubit-o și a avut grijă de ea.
Cu toate că mama a trecut din această viață la cer la începutul acestui an, moștenirea ei
continuă. Lecțiile pe care mama mea mi le-a dat când aveam doar doisprezece ani, încă mai
îmi dau forță și răbdare în viața mea de misionar astăzi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a
dat o mamă care m-a învățat principiile neprețuite ale rugăciunii, pregătirii și laudei.
Notă: Jean Tir a fost implicată în lucrări misionare de mai bine de douăzeci de ani în Slovacia, începând prin
programul AIM (Asociat în misiune), apoi a trecut la etapa de a fi numită misionară intermediară și de carieră. Ea și
soțul ei, Steven Tir, sunt acum numiți să reprezinte națiunile Slovaciei și Serbiei. Lui Jean îi place să vină în contact cu
oamenii din Europa de Est, mai ales ca lider al Slujirii Doamnelor și ca instructor la Școala Biblică.

Din căsuța poștală
Fie ca Domnul să te binecuvânteze din belșug pentru tot ceea ce faci pentru această lucrare
de rugăciune așa de necesară. Este cu scopul ce a ajunge și de a binecuvânta multe
persoane din întreaga lume.
Să ai o săptămână binecuvântată! -Dianna Tuttle, Coordonator al Slujirii Doamnelor din
Europa și Orientul Mijlociu
~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Dragă Soră Akers,
Salutări din Liban! Să-L lăudăm pe Domnul pentru publicația internațională Rugăciunea
doamnelor!
Binecuvântări, sora Mariann Starin, translator în limba arabă a acestei publicații.
~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare care vin în întâmpinarea mai multor întrebări deale mele! Eram pe cale să mă las copleșită de îndoială și de griji. Aceste articole pline de
inspirație ale surorilor noastre vin să mă liniștească și îmi dau putere să continui! Vă
mulțumesc soră Cornnie, vă mulțumesc soră Miriam, vă mulțumesc soră Linda! Domnul să vă
binecuvânteze!

Vizionați filmulețul de un minut al Rugăciunii doamnelor.

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, chineză, swahili, maghiară, filipineză,
indoneziană, română, italiană, norvegiană, polonă, hindi și georgiană.
Avem un translator temporar de limbă japoneză. Rugați-vă împreună cu
noi pentru translatori permamenți de limbă japoneză, sârbă, și bulgară!
Debbie Akers

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!

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).

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!

Urmăriți paginile noastre sociale:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-3734482| LadiesMinistries.org
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