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,,Mame în rugăciune”

„Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta,
să faceți totul în Numele Domnului Isus și
mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”
Coloseni 3:17
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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.

Pleavă sau comori cerești
În scrierea sa, Solomon spune că ,,e mai bun sfârșitul unui lucru decât
începutul lui" (Eclesiastul 7:8) adică, este foarte ușor să seceri atunci când ai
semănat cu trudă și lacrimi. În sudoarea și oboseala muncii, un imbold nevăzut
te împinge să crezi că răsplata și culesul roadelor e aproape, iar atunci mai faci
încă un pas.
Anul 2018 a trecut, l-am primit ca pe un HAR prin care să creștem, iar zilele
și nopțile sufletului ne-au fost numărate și cântărite, fiecare lacrimă din anul
2018 ne-a fost adunată într-un ,,burduf" al îndurării și fiecare mână întinsă a
fost contabilizată. Felul în care Dumnezeu ne veghează pașii ca un părinte, ne
dăruiește mângâiere în suferință dovedindu-ne prin aceasta că n-am fost
singuri în anul 2018.
Avem parte de același război, dar nu ducem aceleași bătălii. Dumnezeu știe
că lutul nu se modelează în același fel; nouă ni se pare că drumul vieții este
nedrept trasat de Dumnezeu.
Poate azi tu ai nevoie de răbdare, s-ar putea ca eu să cer pacea. Azi sunt eu
cea plină de bucurie și credință în Dumnezeu că El face toate lucrurile bune, ca
mâine să te pot încuraja pe tine, să urci muntele care îți stă în față prin
credință! Este atâta splendoare în ordinea de lucrare a lui Dumnezeu, El nu
scapă niciodată lucrurile din mâini, nici atunci când simți că se clatină
temeliile.
La sfârșitul anului 2018, a fost timpul secerișului când am putut valorifica
tot ce am adunat întregul an, "pleava" sau inima plină de comori cerești.
Uitând rănile și rupturile pe care le-am văzut în jurul nostru și în noi, ne
îndreptăm cu mulțumire spre țintă să-L cunoaștem pe El și lucrarea Lui "Un
câine viu este mai bun decât un leu mort" (Eclesiastul 9:4) și o suflare mai
înseamnă încă nădejde, semănând cu sudoare și lacrimi adunăm comori
pentru veșnicie.
Noi ne dorim să secerăm în Duhul viața veșnică la sfârșitul vieții, iar zilele
anului 2019, sunt HAR pentru noi, Dumnezeu dorește să semănăm cu
dragoste, trudă și lacrimi!
Galateni 6:8 - ,,Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea
pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa
veşnică.”
D.Z.
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Pe câmpul de misiune - Hăruiţi la un întâi rod
Aceste ultime două luni au fost deosebite din mai multe motive. Tranziţia şi
acomodarea în Makassar au fost mai dificile decât mă aşteptam. Pe de o parte a
fost cunoaşterea altor persoane şi ocazii create pentru a lega prietenii, iar pe de
altă parte trecerea de la studiul limbii la efectuarea de noi activităţi, care cer
timp şi răbdare cu mine însămi. În acest timp am avut ocazia să vizităm două
zone afectate de cutremur în locații diferite, prima fiind oraşul Palu şi satele de
primprejur. Aici ne-am centralizat pe a duce Vestea Bună celor mici şi a încuraja
comunitatea de credincioşi de acolo. Circa 900 de copii au fost prezenţi la
activităţile noastre, sârguinţa fiindu-le răsplătită prin oferirea unui cadou
fiecăruia dintre ei. Am fost surprinşi să constatăm că multora din ei li s-a înfiripat
ideea că Dumnezeu nu îi mai iubeşte şi de aceea a îngăduit o asemenea
nenorocire peste ei. Astfel, tema central abordată de noi a fost dragostea lui
Dumnezeu, arătată prin trimiterea singurului Lui Fiu în lume, atât de bine
ilustrată în binecunoscutul verset din Ioan 3:16 ,,Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară, ci să aibă viaţă veșnică. ”
A doua zonă vizitată a fost insula Lombok, în care în timp de doar o
săptămână au avut loc 3 cutremure. Scopul acestei vizite a fost de a vedea
modul în care au fost distribuite şi folosite materialele de construcţie, oferite de
Assemblies of God, familiilor afectate de cutremur.
Această perioadă de început în oraşul Makassar a fost de asemenea marcată
de cunoaşterea unei familii de refugiaţi cu 4 copii, din Sudan, care a culminat cu
o vizită la centrul de refugiaţi unde locuiesc ei momentan, în timp ce aşteaptă
azil politic pentru a se stabili în altă ţară. Acolo am întâlnit o tânără văduvă din
Somalia, al cărei soţ a fost ucis la o lună de la căsătoria lor. Mare le-a fost
bucuria când le-am vizitat, ele mărturisindu-mi că nu au reuşit să îşi facă
prietene, deşi locuiesc aici de mai bine de 4 ani.
De asemenea, la biserica noastră, All Nations Fellowship, au început să
frecventeze serviciile divine 4 refugiaţi afgani care acum sunt activi la studiile
biblice pentru bărbaţi din fiecare marţi dimineaţa. Mare ne-a fost bucuria când
unul din ei a hotărât să încheie legământ în apa botezului, iar acestuia i s-a
alăturat un al doilea.
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Motive de rugăciune:
Mulţumire pentru noile relaţii, pentru noul context creat între refugiaţii din
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii.
Mulţumire pentru botezul celor 2 afgani, cerând ca Domnul să continue să li
se descopere tot mai mult.
Mulţumire pentru relaţia cu noua echipă, cât şi pentru noua membră,
Amanda, din S.U.A., care va sluji aici în următorii 2 ani.
Harul şi înţelepciunea Domnului să ne însoţească în activităţile zilnice de la
R.E.A.C.H. Centru.
C.S.

Duhul Sfânt – mijlocitorul nostru
Vacanța de vară mult așteptată a sosit!
Cu bucurie ne pregăteam valizele pentru a pleca în România, la părinți și
bunici. Seara, înainte de a mă pune la culcare m-am rugat Domnului, să fie cu
noi în călătoria care urma să o facem a doua zi, cu fetele noastre și o nepoată.
Nu puteam însă să adorm, iar un gând îmi spunea să mă rog din nou. ,,Dar m
-am rugat!... Să mai cobor iar din pat?” E ciudat... Parcă o neliniște m-a
cuprins... Cu toată oboseala, am îngenunchiat din nou și am mijlocit înaintea
Domnului mai multă vreme în rugăciune.
Dimineața, cu mașina încărcată am pornit la drum, ne îndreptam spre
Viena, vremea era frumoasă, cu soare, dar dintr-o dată a început o ploaie
torențială. În câteva minute s-a aglomerat șoseaua, iar tirul din fața noastră a
frânat brusc. Pentru a evita să-l lovesc, am frânat, dar mașina noastră a luat-o
razna, alunecând în toate părțile, iar la final ne-am izbit de un parapet care era
pe mijlocul autostrăzii. În sunetul claxoanelor mașinilor care treceau cu viteză
mare și ne ocoleau pentru a nu ne lovi, am putut doar să strig: ,,Doamne, te
rog, ai milă de noi!” Am reușit să ne retragem de pe șosea și mare mi-a fost
mirarea să văd că mașina nu e lovită și încă mai merge. Mă gândeam cu groază
că puteam fi striviți între mașini și mi-am adus aminte chiar în momentul acela,
de rugăciunea din miezul nopții în care Duhul Sfânt a mijlocit pentru noi, ca
Dumnezeu să ne mai dea viață. Lăudat să fie Domnul pentru ajutorul Său!
,,Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum
trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine
negrăite.” Romani 8:26
L.M.
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Trăind ca administratori ai lui Dumnezeu

Plan de citire a Bibliei

Primind darul mântuirii de la Dumnezeu prin credința în Fiul Său, noi nu mai
aparținem nouă ci lui Dumnezeu, iar scopul nostru este să-L glorificăm pe El
prin viețile noastre, așa cum ne relatează și autorul manualului Umblarea cu
Hristos în prima parte a lecției 8 ,,Trăind ca administratori ai lui Dumnezeu".
Creați să fim administratorii lui Dumnezeu
De la începutul creației, Dumnezeu a avut un plan pentru noi, un plan care îi
aduce glorie Lui și o viață plină de semnificație și scop pentru toți oamenii.
Suntem creați pentru a administra ceea ce îi aparține lui Dumnezeu.
Semnificația administrării
Administrarea înseamnă să gestionezi ceva ce nu este al tău. Fiecare din noi
trebuie să-și gestioneze resursele dăruite de Dumnezeu. Ele sunt:
∗ Darul resurselor materiale, incluzând finanțele și posesiunile
∗ Darul trupurilor noastre și al capacităților fizice
∗ Darul capacităților mentale, emoționale și spirituale
∗ Darul experiențelor particulare de viață
∗ Darul timpului.
Aceste daruri sunt comune tuturor oamenilor. Dumnezeu dă daruri spirituale
fiecărui credincios pentru zidirea trupului lui Hristos și lărgirea Împărăției Lui pe
pământ.
Administrarea resurselor materiale
Dumnezeu vrea să trăim fiind conștienți că resursele noastre materiale vin de
la El, îi aparțin Lui și trebuie să le folosim pentru zidirea Împărăției Cerești și săl aducem cinste Lui (Fapte 14:16-17)
Un exemplu în Vechiul Testament din Levitic 27:30-33 este zeciuiala, care
reamintea poporului evreu că tot ce aveau venea de la Dumnezeu și că El le
purta de grijă.
Învățătura Noului Testament este despre dărnicie (2 Corinteni 8:1-15; 9:615).
Dărnicia noastră trebuie să aibă drept motivație dragostea noastră deplină
pentru Dumnezeu.
În 1 Corinteni 4:2 Pavel stabilește cerințele pentru slujba de administratori:
,,Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul
încredințat lui”. Când Dumnezeu încredințează fiecărui credincios slujba
administrării resurselor pe care El le-a dat, El nu se uită după cel mai deștept,
cel mai educat, cel mai frumos, cel mai energic sau cel mai puternic. El caută o
persoană care va fi un administrator credincios. El caută pe acei care vor lucra
cu smerenie, credincioși slujbei la care i-a chemat.
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,,Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și

o lumină pe cărarea mea.”
Psalmul 119:105

D.Z.
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Persida

Părinții ca administratori

,,Spuneți sănătate Persidei peaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.”
Romani 16:12
Ce frumos este să fii un model de servire creștină. Atunci când ți se
încredințează o sarcină tu să o duci la bun sfârșit cu tot entuziasmul, cu toată
puterea, fără cârtiri și șovăieli, doar lucrând cu bucurie. Făcând acest lucru spre
Slava lui Dumnezeu și nu spre lauda ta, cu siguranță, fapta ta nu va fi uitată.
Un astfel de exemplu îl vedem în Persida - femeia în care domnește
încrederea în Dumnezeu. Ea este amintită o singură dată în Romani 16.
Apostolul Pavel îi adresează această salutare deși nu o cunoscuse personal, dar
auzise despre ea, despre purtarea ei în mijlocul bisericii ca fiind o soră devotată
membrilor comunității, arătându-și iubirea pentru Domnul printr-o slujire
neobosită. Ea este vrednică de crezare, trăiește prin credință și este
numită ,,preaiubită" de cei din casa ei. Ea este femeia pregătită în orice
moment să se roage, să ajute, să ierte, să-și arate iubirea necondiționată de
împrejurări față de cei din jurul ei, învățând să meargă în ritmul și direcția
stabilită de Cel în care și-a pus încrederea.
O femeie care se încrede în Dumnezeu ,,vede minuni și se bucură de ele"
asemeni sorei noastre Persida, descrisă de Pavel în Romani 16 ca ,,preaiubită".
Bucuria se învață pe măsură ce alegi să te încrezi în El.
Dumnezeu vrea ca eu și tu, azi să fim numite ,,preaiubite" în familiile și
bisericile noastre, dovedind acest lucru prin lucrarea noastră de încredere pe
care o facem spre Slava Domnului.
Orice lucru pe care îl facem pentru cei din jurul nostru, făcut din dragoste
pentru El, este apreciat de Dumnezeu și are o răsplată. Să nu obosim niciodată
în facerea binelui!
Încrederea mea în El umple inima Tatălui și a celor din jur de bucurie.
,,Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.”
Romani 12:12
D.Z.

,,Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi
pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie
dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi
pentru El.”
Coloseni 1:16
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Copiii sunt o moștenire de la Dumnezeu dată nouă pentru un timp, ei se
nasc, cresc în casele noastre și apoi pleacă spre propriile lor familii.
Copiii sunt încredințați părinților pentru a-i proteja, îngriji și a-i ajuta să se
maturizeze. Noi, părinții, am fost creați să fim administratorii copiilor noștri
într-o lume creată și susținută de Dumnezeu.
Ce înseamnă a fi administratorul darurilor lui Dumnezeu? Dicționarul
definește administratorul ca și ,,o persoană care gestionează sau are grijă de
proprietatea sau afacerile altuia". Administrarea înseamnă să gestionezi ceva
ce nu este al tău.
Chiar dacă copiii au nevoie în permanență de grija părinților, mai ales la
vârste mici și chiar dacă în cele mai multe familii, mama este cea care petrece
cel mai mult timp cu copiii, acestea însă, niciodată nu trebuie să ia locul
soțului în lista de priorități. Modul în care ne trăim viața are o foarte mare
influență asupra copiilor noștri. Ceea ce suntem vorbește mai mult decât ceea
ce spunem. De aceea trebuie să fim un exemplu sănătos pentru ei, în fiecare zi.
Pe lângă exemplul personal cu care îi influențăm avem responsabilitatea să
rostim cuvinte de încurajare și binecuvântare peste copiii noștri, să ne rugăm
împreună cu ei, să facem activități împreună cu ei.
Când copiii sunt mici, mamele sunt foarte solicitate, nopți nedormite și timp
îndelungat petrecut acasă cu copiii, dar trebuie să nu uităm că, deși primii ani
de viață ai copilului par o veșnicie, ei trec foarte repede și nu vom avea acel
copil (bebeluș) în brațe, nu îi vom schimba scutecele sau nu îl vom hrăni pentru
totdeauna. Deci, trebuie să ne bucurăm și să administrăm cu drag și
înțelepciunea primită prin Cuvântul Domnului fiecare etapă din viața copiilor
noștri. Printr-o educație corectă administrată copiilor noștri ei învață să-și
încredințeze lui Hristos viața și apoi să se maturizeze citind și împlinind
Cuvântul Lui Dumnezeu (Proverbe 22.6).
Iubește-ți copiii necondiționat, sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, învață
să înțelegi limbajul lor de dragoste și să le oferi timp de calitate, cuvinte de
încurajare, oferă-le posibilitatea de a face lucruri frumoase împreună cu tine
ca administratoarea lui pentru un timp foarte scurt, indiferent de notele de la
școală, indiferent de atitudinea lor. Fie că ai copii care te ascultă sau poate
trec prin criza adolescenței, le datorezi dragostea și purtarea de grijă!
Dumnezeu face fiecare lucru frumos la vremea lui! Ce semeni în copiii tăi
aceea vei culege !
Eclesiastul 3:11 - ,,Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor
chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până
la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.”
M.K.
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Prăjitură plină de ciocolată
Ingrediente:
Pentru blat:

Pentru cremă:

2 ouă
600 gr. zahăr pudră
200 ml. ulei
2 linguri de cacao
2 lingurițe bicarbonat de sodiu
600 gr. făină de grâu
600 ml. Iaurt simplu

150 gr. ciocolată neagră
5 linguri de lapte 1,5 %
5 linguri de zahăr granulat
50 gr. unt

Mod de preparare:
Se încălzește cuptorul la 200°C.
Într-un castron mare se bat ouăle cu zahărul pudră, uleiul, se adaugă pudra de cacao,
bicarbonatul de sodiu și făina cu iaurtul.
Se pune compoziția într-o tavă de aproximativ 20X30 cm., tapetată cu hârtie de copt,
apoi se introduce la cuptor.
În timp ce compoziția este în cuptor, pregătim crema de ciocolată. Într-o cratiță mică
se adaugă ciocolata, laptele și zahărul, se amestecă până ciocolata este topită, apoi se ia
de pe foc și se adaugă untul amestecând până se încorporează în ciocolată.
După ce blatul este copt se lasă în tavă și se împunge cu coada de la lingura de lemn
cât timp este încă cald. Se toarnă crema de ciocolată caldă, astfel ca prin găurile mici se
va scurge ciocolata în aluat ceea ce va ține blatul moale și a doua zi.

Paste cu pui și ciuperci în sos alb
Ingrediente:
400 gr. penne integrale
un piept de pui
ciuperci champignon
O cană de smântână
3-4 căței de usturoi
puțin sos de roșii
busuioc proaspăt
cașcaval
parmezan
sare și piper
oregano
chilly
ulei de măsline
puțin unt
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Mod de preparare:
Pastele se fierb în apă cu sare. Apoi, separat într-o tigaie
mare neaderentă se pun la călit în puțin ulei de măsline
pieptul de pui și ciupercile. Se condimentează totul cu sare și
piper după gust și se adaugă cățeii de usturoi tăiați cubulețe,
în timp ce amesteci în mod continuu. Când puiul este
aproape gătit se adaugă smântâna și câteva linguri de suc de
roșii pentru aromă.
După ce pastele sau fiert, se strecoară, dar apa se păstrează
ca la final să se aduge câteva linguri în sos. Se pune o lingură
de unt în paste, după care se adaugă peste pui și ciuperci și
se amestecă totul. La final se adaugă oregano, chilly,
busuiocul tăiat mărunt și cașcavalul ras după gust.
Se servește cu parmezan ras deasupra și busuioc proaspăt.

Dorim binecuvântarea Domnului surorilor care își
serbează ziua de naștere:
Joi, 24 Ianuarie - Loredana Tănase

Să ne rugăm pentru:
...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.
...buletinul informativ ,,Mame în
rugăciune”. Dumnezeu să își desăvârșească lucrarea prin intermediul
acestui buletin. El să fie o lumină în
întuneric, o speranță într-o lume a
desnădejdii care să proclame
întotdeauna adevărurile Scripturii.

Anunțuri:
...15.02.2019

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.

„El este mai înainte de
toate lucrurile și toate se
țin prin El.”
Coloseni 1:17
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Pe acest pământ
S.H.

Pe acest pământ
În calea ta
Problemele vor apărea
Dat tu... Stai treaz!
Și nu uita
Isus veghează asupra ta.
Nu te uita în jurul tău
La tot ce e urât și gol
Privirea tu ți-o-ndreaptă-n sus
Spre Tatăl tău...
Și atunci din gol vei alerga
Pe-un drum cu aur presărat.
Ce fericit atunci vei fi
Când pe Isus vei întâlni
Știind că jos, pe acest pământ
În încercări n-ai dat-napoi
Te-ai încrezut în El mereu
Ca Împărat și Domn al tău.

