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,,Mame în rugăciune”

,,Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe
înțelepciunea ta!
Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.”
Proverbe 3:5,6
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Mulțumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Doar
împreună cu voi acest buletin informativ poate exista.
Cu multă bucurie așteptăm experiențe cu Dumnezeu, gânduri, poezii sau
povestioare care să ne aducă mai aproape de El.
Dacă dorești să faci parte dintre autoarele articolelor buletinului
informativ
,,Mame în rugăciune”
trimite-ne scrierile tale pe adresa

simona.homosdean@yahoo.at sau 0676 9527345 -Dorina Z.
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Femeia lăudată de Biblie în 1 Samuel,
atât pentru pricepere cât și pentru
frumusețea ei, este Abigail - femeia
ideală din zilele noastre. Numele ei
înseamnă ,,desfătarea Tatălui”, ,,bucuria
Tatălui”, ea fiind cu adevărat o bucurie
pentru Tatăl deoarece era frumoasă la
trup şi înzestrată cu calități precum
priceperea, înțelepciunea, curajul și
credința.
Aceste calități le observăm din
comportamentul ei de soție foarte bună
pentru Nabal, care era un om aspru şi se
purta rău (1 Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25),
atunci când l-a scăpat de furia regelui
David.
Totul a început într-o zi, când David a
trimis zece mesageri la Nabal, cerându-i
ajutor. El a ales cu înțelepciune
momentul: tunsul oilor; dar Nabal i-a
primit cu dispreț, vorbindu-le
batjocoritor. (1 Sam. 25:10, 11, 14). La
auzul cuvintelor lui Nabal, David s-a
mâniat cumplit. „Fiecare din voi să-şi
încingă sabia!“, a poruncit el.
Abigail a fost înștiințată de acest lucru
şi fără să stea prea mult pe gânduri, a
trecut la fapte. A pregătit un dar generos
pentru David şi oamenii lui, oferindu-le:
pâine, vin, carne de oaie, cereale prăjite,
turte de stafide şi de smochine. Şi-a
trimis slujitorii înainte cu alimentele, iar
ea venit în urma lor singură, dar ,,n-a
spus nimic bărbatului ei, Nabal” (1 Sam.
25:18, 19).
Ajungând în fața lui David şi a
războinicilor lui, Abigail a luat asupra ei
vina pentru greşeala lui Nabal, cerând
iertare de la împărat pentru casa ei. A
recunoscut că soțul ei era nebun, aşa
cum îi sugera şi numele, apoi şi-a

exprimat încrederea în David,
reprezentantul lui Dumnezeu și l-a
îndemnat să nu se facă vinovat de
vărsare de sânge sau să nu facă ceva ce
mai târziu ar fi putut deveni pentru el
prilej de clătinare (1 Samuel 25:24–31).
David a primit darul lui Abigail, a lăudat-o
pentru curajul dovedit şi a binecuvântat
pe Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru
că a fost oprit de Abigail să verse sângele
soțului ei (1 Sam. 25:32–35).
Dând dovadă de înțelepciune, Abigail ia spus lui Nabal ce a făcut pentru a-i
salva viața, dar el a primit vestea cu ură,
însă, Dumnezeu a adus pedeapsa asupra
lui, luându-i viața.
Abigail a dat dovadă de curaj, deoarece
inima ei aparținea lui Dumnezeu. Ea L-a
pus pe Dumnzeu pe primul loc în
gândurile ei, exemplificându-L în tot ce
spunea. Pentru fapta ei măreață
Dumnezeu a binecuvântat-o: ea trece de
la tunsul oilor la palatul lui David.
Numai Dumnezeu poate dărui unei
femei calități precum calmul,
perspicacitatea, stăpânirea de sine și
înțelepciunea, așa cum le-a dăruit lui
Abigail atunci când ea a fost gata să
colaboreze cu El în toate lucrurile.
Așa cum Abigail a avut parte de salvare
de sub robia lui Nabal prin David datorită
înțelepciunii, smereniei și ascultării, noi
avem parte de ajutorul Domnului
acceptând călăuzirea Duhului Sfânt și a
Cuvântului Său.
El poate să ne scape de situații grave
sau să ne ajute să trecem biruitori prin
ele dacă urmăm exemplul lui Abigail ascultarea de Dumnezeu.
Simona H.
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Umblând sub călăuzirea Duhului Sfânt
Dintre toate darurile date de Dumnezeu omenirii, nu există nici unul mai mare
decât umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt în ascultare și smerenie de
Cuvântul Său.
Prezența călăuzirii Duhului Sfânt în noi ne dă putere să înțelegem și să aplicăm
Cuvântul lui Dumnezeu în noi.
Umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt și a Cuvântului Scripturii produce roade
în viețile tuturor care acceptă azi să fie călăuziți de Duhul Sfânt.
Mărturiile de mai jos sunt dovada acestui fapt.
,,Dumnezeu e mare și ne ascultă rugăciunile... La noi în biserică este un grup de
surori care se adună pentru studiu biblic, din care am făcut și eu parte (sunt
surori pe cale le știu și sunt surori pe care le știu doar cu numele). Pentru a
comunica mai bine, am făcut un grup de WhatsApp. Dumnezeu m-a îndemnat ca
în fiecare zi să numesc pe grup câte o soră sau două ca împreună să le purtăm în
rugăciune. Seara, după o zi de muncă, m-am aplecat pe genunchi și L-am rugat
pe Dumnzeu să-mi spună surorile pentru care să ne rugăm în ziua următoare.
Într-o dimineață, călăuzită de Dumnezeu, am numit o soră pe grup pe care nu
am văzut-o niciodată și nici acum nu o cunosc personal... Toată ziua stăruind în
rugăciune pentru ea, mă gândeam: ,,Doamne, de ce ea?” pentru că nu o cunosc.
Dar Dumnezeu cunoaște fiecare cauză și fiecare persoană.
Duminică la biserică, m-a oprit altă soră din grup și mi-a spus: ,,Numai
Dumnezeu te-a călăuzit să ne rugăm pentru această soră, ea a rămas foarte
uimită cum de noi am știut că trece prin încercări și a avut mare bucurie în inimă
pentru că mai sunt persoane care o poartă în rugăciune”. SLAVĂ DOMNULUI!
Cu inima plină de bucurie și cu lacrimi în ochi am mulțumit Domnului pentru
călăuzirea Lui și pentru că El ascultă rugăciunile.”
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,,Într-o zi când eram ocupată cu treburile casei am simțit puternic nevoia ca să
mă rog. Imediat am lăsat totul și am îngenunchiat în odăiță. După câteva minute
în rugăciune Domnul mi-a vorbit să vizitez o soră și să-i dau 5€, dar eu
ziceam ,,Cum Doamne să-i duc doar 5€?” Eu voiam să-i duc mai mult. Îmi era
rușine să-i dăruiesc așa sumă. De asemenea știam că dacă are nevoie, acei bani
nu sunt suficienți.
Am vizitat sora, am vorbit de unele și altele, ne-am rugat și pe urmă i-am
mărturisit de ce am mers la ea. A izbucnit în plâns și a strigat: ,,SLAVĂ ȚIE
DOAMNE, Glorie Ție Doamne că Tu mi-ai ascultat rugăciunea!”
Inima mea a fost înviorată și a primit încredințarea că Cel ce cunoaște totul,
cunoștea situația ei nefiind nepăsător. Această soră trecea printr-o perioadă mai
grea, mărturisindu-mi că mai devreme ea s-a rugat, cerând Domnului un semn
că El a ascultat-o și anume ca cineva să îi ducă 5€.
S-a bucurat nespus de mult căci Domnul a răspuns iar eu m-am bucurat că am
ascultat de îndemnul Domnului și m-am lăsat călăuzită de El, chiar dacă la
început nu am înțeles.
Să ne punem la dispoziția Domnului și El va lucra!”
,,Eram în luna Iulie, ne pregăteam pentru concediu în România iar înainte cu o
noapte de plecare, am avut un vis.
Eram la biserică, ridicați în picioare, iar pastorul bisericii a anunțat că în timpul
cântării se va face colecta, adăugând că, aceasta va fi pentru o soră care are
nevoie de bani, pentru a-și acoperi cheltuielile.
Eu eram cu unul din copii în brațe, iar când a trecut coșul prin fața mea, am
scos o sumă de bani din buzunar și am pus-o în coș, iar visul mi s-a terminat
brusc.
Dimineața când ne-am trezit cu toții, am pornit spre România iar în timpul
călătoriei i-am povestit soțului visul. Am conștientizat amândoi că ne-a vorbit
Dumnezeu și trebuie să ascultăm de glasul Lui.
Ajunși în țară, soțul a apelat la un frate care se ocupa cu ajutorarea celor în
nevoi, spunându-i doar, că vrem să ajutăm pe cineva.
El ne-a îndreptat spre o familie cu mulți copii, povestindu-ne că un grup de
frați din biserică a decis să adune bani, pentru a-i face o bucurie mamei care își
dorea foarte mult o mobilă de bucătărie. Apoi a adăugat că ar mai avea nevoie
încă de o sumă de bani, rostind exact suma pe care eu am visat că am pus-o în
coș.
Abia când ne-am întâlnit pentru a înmâna banii, i-am povestit acestuia visul
meu și ne-am bucurat cu toții cum Dumnezeu lucrează.
În drum spre casă am trăit din plin versetul din Fapte 20:35: ,,Este mai ferice să
dai decât să primești.”
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Umblând cu
călăuza noastră
Promisiunea
călăuzirii
lui
Dumnezeu conferă prin Cuvântul
Său călăuzire copiiilor lui, folosind
anumite mijloace, ne descrie
autorul manualului ,,Umblarea cu
Hristos” în prima parte a
lecției ,,Umblând cu Călăuza
noastră”.
Vechiul Testament ne oferă o
imagine minunată a purtării de grijă
și a călăuzirii lui Dumnezeu față de
poporul Său (Exodul 13:21-22,
Neemia 9:19-20).
Noul Testament ne spune foarte
clar că Duhul Sfânt ne conduce
întotdeauna într-o direcție care
este compatibilă cu adevărul
revelat în Cuvântul lui Dumnezeu. El
este călăuza noastră de-a lungul
vieții.
Manualul lui Dumnezeu pentru
credincios este Cuvântul Său, Biblia.
Isus Hristos a primit călăuzire când
a umblat pe pământ, de la Tatăl,
prin rugăciune și prin bizuirea pe
Scriptură.
Condițiile
pentru
primirea călăuzirii lui Dumnezeu
sunt ascultarea și smerenia
(Psalmul 25:9).
Voia lui Dumnezeu pentru noi
este să acceptăm călăuzirea Lui în
umblarea noastră zilnică cu El.
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Dorina Z.

Plan de citire a
Bibliei
17 Noiembrie

1 Corinteni 1 - 3

18 Noiembrie

1 Corinteni 4 - 6

19 Noiembrie

1 Corinteni 7 - 8

20 Noiembrie

1 Corinteni 9 - 11

21 Noiembrie

1 Corinteni 12 - 14

22 Noiembrie

1 Corinteni 15 - 16

23 Noiembrie

2 Corinteni 1 - 2:13

24 Noiembrie

2 Corinteni 2:14 - 5

25 Noiembrie

2 Corinteni 6 - 7

26 Noiembrie

2 Corinteni 8 - 9

27 Noiembrie

2 Corinteni 10 - 13

28 Noiembrie

Galateni 1 - 2

29 Noiembrie

Galateni 3 - 4

30 Noiembrie

Galateni 5 - 6

1 Decembrie

Efeseni 1 - 3

2 Decembrie

Efeseni 4 - 6

3 Decembrie

Filipeni

4 Decembrie

Coloseni

5 Decembrie

1 Tesaloniceni

6 Decembrie

2 Tesaloniceni

7 Decembrie

1 Timotei

8 Decembrie

2 Timotei

9 Decembrie

Tit și Filimon

10 Decembrie

Evrei 1 - 2

11 Decembrie

Evrei 3 - 4:13

12 Decembrie

Evrei 4:14 - 6

13 Decembrie

Evrei 7 - 8

14 Decembrie

Evrei 9 - 10

Dragoste pentru Cuvântul lui Dumnezeu
Nu este bucurie mai mare pentru un părinte creștin, decât să-și
vadă copiii crescând pentru Împărăția lui Dumnezeu.
De aceea noi, ca părinți, avem menirea de-a ne ocupa de sufletele
copiilor noștri, cultivând o relație personală, intimă și zilnică cu
Hristos.
Încă din primii ani, ei trebuie învățați să-și predea întreaga viață
lui Hristos.
Isus Hristos este un exemplu desăvârșit pentru părinți. Atunci
când oamenii și-au adus copilașii la El, Isus tocmai îşi învăța ucenicii
despre viața de familie, iar discipolii Lui au dojenit părinții pentru
deranjul creat. Dar Isus şi-a arătat iubirea față de cei mici spunând:
,,Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui
Dumnezeu este a celor ca ei.” Marcu 10:13,14
Învățătorul lumii a lăsat cel mai important subiect de predică
deoparte şi a dat prioritate celor micuți, dându-se astfel pildă de
urmat pentru noi .
Atunci când noi suntem ocupați iar odraslele noastre vin cu diferite
întrebări, trebuie să le acordăm atenția necesară, deoarece oricât de
multă învățătură ar primi ei în școlile biblice şi în societate, aceasta
nu poate înlocui rolul unic al tatălui şi al mamei .
De când sunt ei încă micuți, părinții trebuie să comunice copiilor
despre adevărul Evangheliei şi gravitatea păcatului, petrecând zilnic
un timp special de aprofundare, citire a Scripturii și memorare a
versetelor. Acest timp de aur va înarma copiii ca să lupte împotriva
celui rău.
Dacă sădim din fragedă copilărie Legile și poruncile Domnului în
inima copiilor şi îi învățăm să aibă o relație personală cu
Mântuitorul, când vor greşi, conştienți fiind de gravitatea răului în
viața lor, îşi vor mărturisi păcatul şi se vor îndrepta.
Amintindu-le mereu că ei aparțin lui Hristos iar Biblia trebuie să fie
fundamentul de neclintit din viața lor, îi vom vedea cum cresc
pentru Împărăția lui Dumnezeu .
Maria k.
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Femei ca mine și ca tine
Umblând cu Dumnezeu prin valea plângerii
Interviu realizat de Monica Roș
Lidia, povestește-ne despre tine.
Mă numesc Lidia O. și slujesc lui Dumnezeu prin rugăciune în grup și în viața de zi cu
zi. Am învățat de mică să mă rog cu credință și Dumnezeu m-a ascultat de fiecare dată.
Îmi scriam rugăciunile pe hârtie iar după un timp găseam biletul și eram plină de
bucurie văzând că Dumnezeu a lucrat .
Tatăl și fratele meu mai mic, Cornel, erau necredincioși. Rugăciunile mele și ale
familiei se concentrau pentru mântuirea lor. Tatăl meu s-a întors la Domnul în urmă cu
12 ani. Eram tot mai plină de credință că Dumnezeu va mântui întreaga noastră casă.
Încurajam și întăream fiecare soră care avea membri necredincioși în familie,
mărturiseam minunile Domnului, făceam lanțuri de rugăciune pentru cei necredincioși
și aveam credință că Dumnezeu va lucra.

Am ales să mă încred în Dumnezeu pentru că El face lucrurile după planul Lui. Am
ales să cred mai mult decât pot să văd cu ochii aceștia de carne. Domnul Isus a spus:
,,și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă
veți cere ceva în Numele Meu, voi face.” Ioan 14:13,14
Abia ridicată după patru luni de durere, suferință, deznădejde, regrete că nu i-am
spus mai mult de Dumnezeu și întrebări ,,De ce Dumnezeu a îngăduit să moară
nemântuit?”, m-am ridicat din nou să slujesc Domnului plină de credință, dar am fost
doborâtă iar, când am primit vestea că tatăl meu a murit... durere după durere...
Am privit spre cer și-L căutam pe Dumnezeu să vină să mă mângâie, dar nu mai
aveam întrebări și nu mai căutam răspunsuri. El face tot ce vrea în cer și pe pământ.
Știu că mâinile mele sunt în mâinile Lui, am credința că El face toate lucrurile bine.

Ce mesaj transmiteți surorilor?
Fiți pline de credință, chiar dacă credința voastră este încercată, fiți aproape de
mamele care au copii nemântuiți... e cea mai mare durere pentru o mamă
credincioasă. Dumnezeu vrea să ne încredem deplin în El. Dumnezeu aduce lumină în
fiecare dimineață, El face să răsară soarele pe chipurile noastre, alungă noaptea
tristeții și ne ridică în lumina Sa.
Umblând cu Dumnezeu în fiecare zi, nu vom regreta! FIȚI BINECUVÂNTATE!

Cum ți-a fost încercată credința? Ce ai simțit în acele momente?
Dumnezeu a hotărât să-mi încerce credința. Pe 4 iunie 2018 am primit vestea că
fratele meu, Cornel, a murit într-un accident. S-a răsturnat tractorul peste el.
Vă mărturisesc că am căzut în cea mai neagră noapte a durerii... o viață întreagă de
rugăciune... o viață întreagă de rugăciune pentru a fi mântuit...
,,De ce Dumnezeu nu i-a mai dat o șansă?”
Aveam mii de întrebări fără răspuns. Era nemântuit și nu mai puteam face nimic...
Credința mi-a fost greu încercată... trei luni nu am putut sta în biserică... nu mă puteam
opri din plâns când auzeam cântările care chemau la pocăință... iar după biserică toți
mă întrebau: ,,A fost credincios?”... auzeam de la fiecare aceleași cuvinte: ,,Ce păcat, nu
-i mântuit.” Abia mai puteam să trăiesc cu această durere.

Cum ai reușit să depășești această situație?

Biblia este principalul mijloc prin care Dumnezeu ne
descoperă voia Sa și temeiul pentru cele mai semnificative
alegeri ale noastre. Pe măsură ce ne confruntăm cu decizii
despre cum să ne petrecem timpul sau ce oportunități să
acceptăm, ne putem întreba: ,,Este această oportunitate
compatibilă cu voia lui Dumnezeu, așa cum o cunosc din
Scriptură?”

Într-o zi m-ai sunat ca să te rogi pentru mine, aceasta m-a întărit mult. (Știu că mulți sau rugat pentru mine, chiar și biserici, dar e așa diferit când cineva vine aproape de
durerea ta. Nu lăsați surorile să sufere singure.). Dumnezeu mi-a ridicat povara durerii
și mai târziu m-a întărit prin Cuvântul Lui: ,,Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în
Dumnezeu și aveți credință în Mine.” Ioan 14:1
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Tort cu cremă de dovleac
Este un tort cu iz de toamnă
numai bun pentru un weekend
în familie.

Vineri, 23 Noiembrie - Simona Cuciurean
Duminică, 25 Noiembrie - Duța Burdeț
Joi, 29 Noiembrie - Daniela Buhai
Duminică, 2 Decembrie - Lucica Leuștean
Joi, 6 Decembrie - Uța Buhai
Marți, 11 Decembrie - Elisabeta Dănescu

Ingrediente pentru blat:
7 ouă, un praf de sare, 100g
zahăr, 5 lg apă, 5 lg ulei, 100g
nucă măcinată, 2 lg cacao, 150g
făină, 1 plic praf de copt.

Să ne rugăm pentru:

Ingrediente pentru cremă:
300-400g piure de dovleac plăcintar, 500g mascarpone,
100g zahăr pudră, esență de vanilie.
Mod de preparare:
Ouăle se separă, albușurile se mixează cu zahărul până
devin spumă, apoi se adăugă pe rând gălbenușurile, apa,
uleiul, nuca, praful de copt, cacaoa și făina. Compoziția
obținută se pune într-o tavă rotundă cu diametrul de 24 cm
și se dă la cuptorul preîncălzit la 180 grade, pentru cca. 3035 min. Pentru cremă, dovleacul deja copt cu puțin zahăr și
scorțișoară se dă la blender până se obține un piure cât mai
fin. Mascarponele se mixează cu zahărul și esența, apoi se
adaugă piure-ul de dovleac. Blatul copt și răcit se poate
secționa în două sau trei foi, după preferințe; la alegere se
poate însiropa, apoi se așează crema. Tortul se poate orna
după gust. (glazură de ciocolată, krantz,frișcă, etc.)
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Dorim binecuvântarea Domnului surorilor care își serbează
ziua de naștere:

Poftă Bună!

Anunțuri:
...14.12.2018

...lucrarea cu surorile. Dumnezeu să
lase har, călăuzire, binecuvântare ca
tot ce se va face să fie făcut spre
Slava Numelui Său.
...sora Claudia Suciu - misionară în
Indonezia. Să ne unim în rugăciune, în
fiecare zi de miercuri, ca Dumnezeu
să o poarte pe brațul Său puternic și
ungerea Lui divină să o însoțească
pretutindeni.

,, Tot ce veți cere cu credință,
prin rugăciune, veți primi.”
Matei 21:22

este data
următoarei întâlniri. Până
atunci Domnul să ne poarte
de grijă și să ne întărească
ca oriunde ne vom afla să
răspândim prezența Lui
divină.

,, Mulțumiți întotdeauna
lui Dumnezeu Tatăl,
pentru toate lucrurile, în
Numele Domnului nostru
Isus Hristos.”
Efeseni 5:20
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Toamna...
Mi-aplec din nou urechea să înțeleg Cuvântul
S-ascult ce spune ploaia, și-apoi ce spune vântul
Și dezlegându-mi mintea de gândurile rele
Să înțeleg mesajul covorului de stele...
Din nopțile de vară cu miez de viață nouă
Cu dimineți frumoase parcă scăldate-n rouă,
Când vântul care suflă din ce în ce mai rece
Îmi spune parcă-n taină că vara iarăși trece...
Prin vâjâitul parcă din ce în ce mai tare
Îmi amintește vântul că vine gerul mare
Ce stinge picătura de viață din natură
Și va schimba pământul cu-ntreaga lui făptură.
Însă între arșița din zilele de vară
Și iarna-n care totul parcă-i sortit să moară,
Exist-o toamnă lungă, atât de minunată
Ca o speranță-n lume de Dumnezeu lăsată.
Tu toamna vei culege doar rodul muncii tale
Cu plâns de bucurie sau lacrimi mari de jale...
Căci toamna foarte dreaptă, ea este rea sau bună
Știind că omul toamna ce-a semănat adună.
Ce mulți cuprinși de groază privesc Holda pustie,
Căci s-au trezit la lucru-ntr-o vreme prea târzie,
Au ochii plini de lacrimi și inima amară
Privind la vremi pierdute din zilele de vară.
Mi-aplec din nou urechea să înțeleg Cuvântul,
S-ascult ce spune ploaia și-apoi ce spune vântul,
Și dezlegându-mi mintea de gândurile rele
Să înțeleg mesajul covorului de stele.
Ți-ai pus vreodată-n taină măreața întrebare
În toamna sufletească ce-aduni tu în hambare?
Căci universul are o lege neschimbată:
Ce semeni vei culege în toamna ce te-așteaptă...

