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O simplă rugăciune poate schimba totul
Autor Debbie Sanders

Cred cu tărie că nici o nevoie nu este prea mare sau prea mică pentru a merge cu ea la
Dumnezeu în rugăciune.
De la "Doamne, Tu știi că sunt grăbită încercând să iau tot ce am nevoie pentru acest
banchet la biserică. Te rog să-mi dai un loc de parcare rapid și bun.", până la "Doamne,
am nevoie de o rochie pentru această nuntă și Tu îmi cunoști situația financiară. Te rog
ajută-mă să găsesc ținuta potrivită la un preț rezonabil. (O, și fă să arăt ca și cum aș
purta două mărimi mai mici ... doar pentru a te reprezenta bine, Doamne)."
Acestea sunt exemple de rugăciuni pe care le-am făcut în călătoriile mele pe când lucram ca asociată în
misiune. "Doamne, am fost binecuvântați cu toate aceste daruri de la poporul tău ales. Te rog să faci o
cale de a lua toate acestea în S.U.A." Spre surprinderea totală a soțului meu, un băiat local de la
magazinul de băcănie cu care ne-am împrietenit ne-a însoțit la aeroport pentru a-și lua rămas bun. Iată
că bunul său prieten a înregistrat bagajele noastre, și lucrurile noastre au fost trimise gratuit! Nu este
posibil pentru El?
Chiar dacă Tatăl nostru ceresc știe exact de ceea ce avem nevoie încă înainte de a-i cere (Matei 6:8),
cred că El așteaptă să ne adresăm Lui cu o rugăciune simplă, deoarece acest lucru exprimă încrederea
totală că El nu doar că ne va oferi lucrurile de care avem nevoie, ci de asemenea, El ne va împlini și
micile dorințe drept bonus (Matei 7:11, Psalmii 37:4).

Rugăciunile înălțate la patul unei persoane dragi muribunde, rugăciunile făcute cu sinceritate de o mamă
pentru un copilaș bolnav sau pentru un copil rătăcit, rugăciunile rugate la viteza fulgerului când o mașină
se îndreaptă către a voastră – pe toate acestea Tatăl le aude. Nu contează dacă sunt exprimate prin
cuvinte poetice frumoase sau în șoaptă, fiecare rugăciune este ascultată și contează pentru marele
nostru Dumnezeu.
Dacă situația este imposibilă, rugați-vă. Dacă vă aflați într-o stare de confuzie groaznică și nu știți cum să
vă exprimați, rugați-vă. Dacă tot ceea ce puteți face în timp de angoasă profundă este să chemați numele
lui "Isus", rugați-vă. Dumnezeu este atât de uimitor încât atunci când pur și simplu nu putem găsi
cuvintele, dacă ne rugăm în Duh, El va face lucrarea pentru noi și va mijloci în numele nostru (Romani
8:26).
Amintiți-vă că Tatăl vostru ceresc vă așteaptă ruga și că El este gata să vă ajute. O simplă rugăciune
poate schimba totul.
Notă: Debbie Sanders este președinta Slujirii Doamnelor din Hawaii și, în prezent, servește drept director al Fetei creștine de astăzi
(Today's Christian Girl), o slujire națională pentru fete în vârstă de 10-18 ani. Debbie este soția lui Jonathan Sanders și mama a trei
fiice. Fratele și sora Sanders păstoresc o biserică de trezire în Hawaii.

Acea singură rugăciune care schimbă totul
Autor Cindy McFarland

"Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se
va da." (Ioan 15:7)
Era noapte și cerul era negru; stelele nu puteau fi văzute. Chiar dacă petrecusem multe
nopți ascunzându-mă în camera mea de când ajunsesem în Irlanda de Nord, am decis că
aceasta va fi noaptea în care îmi voi înfrunta uriașul. Biblia ne spune că atunci când
Goliat s-a apropiat ca să atace, David i-a ieșit repede în întâmpinare (1Samuel 17:48). Așadar, am
deschis ușa de la bucătărie și am ieșit în întuneric pentru a-mi înfrunta uriașul.
Am ieșit în noaptea întunecată înarmată cu "o singură rugăciune care a schimbat totul". Copiii mei și soțul
meu aveau nevoie ca eu să fiu înarmată cu această rugăciune. Dacă nu mi-aș fi confruntat uriașul și nu
m-aș fi înarmat cu o astfel de rugăciune, familia mea nu ar fi avut soția și mama pe care ei o merită. Ei
merită să mă aibă tare și fără teamă. Ei merită ca eu să mă confrunt cu această teamă și să nu mai fug
de ea. De asemenea, și eu meritam să mă confrunt cu frica.
Pe când eram doar o fetiță îmi amintesc multe nopți în care bunica mea mă lua de la parohie la biserică
să ne rugăm. Biserica era întunecată în interior, cu o mică lumină în zona altarului. Dar ce pace simțeam
când stăteam sub acel altar și o ascultam rugându-se! Am știut că vreau să le dau copiilor mei același
sentiment de pace în casa noastră.
În acea noapte mi-am dorit cu putere să fiu puternică. "De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă
rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea." (Marcu 11:24)
Așa că m-am confruntat în întuneric cu uriașul de care m-am temut în acea noapte și viața mea s-a
schimbat. Nu spun că nu mai am bătălii, dar acum știu cum să le lupt și să câștig. Mă lupt cu ele
înfruntându-le în rugăciune. Războiul nu s-a terminat, dar fiecare luptă pe care o câștig mă aduce mai
aproape de victorie!

Notă: Cindy McFarland este căsătorită cu iubitul ei din copilărie. Împreună au văzut lucruri bune, dar și rele. Însă binecuvântările lui
Dumnezeu le-au depășit pe cele rele și El le-a dat trei copii minunați, și acum trei nepoți deosebiți. Împreună ei au fost implicați în
misiuni în țările Irlandei de Nord și Irlandei timp de douăzeci și unu de ani.

O singură rugăciune poate schimba totul
Autor Deborah Cluster

"Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui
Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus." (Filipeni 4:6-7)
Soțul meu și cu mine ne-am căsătorit în 1980. Eram dintr-o zonă rurală unde era comun
să nu mergi la facultate, ci doar să întemeiezi o familie. În al doilea an de căsătorie, am
fost mântuiți și am început să-i slujim lui Dumnezeu. Eram foarte tineri și nu aveam nici o
idee despre ceea ce făceam în nici un aspect al vieții noastre. Ca și în cazul tuturor
celorlalți, viața nu a venit cu un manual. După trei ani am început familia noastră. Nu
aveam nici cea mai mică idee că vom avea cinci copii și că vom fi chemați la slujire în biserică.
Când s-a născut primul nostru copil, Rachael, soțul meu și cu mine am început să ne rugăm ca
Dumnezeu să pregătească un tânăr cu care ea să se căsătorească când va crește. De asemenea, ne-am
rugat ca Dumnezeu să ne ajute să o pregătim pentru a fi o soție evlavioasă pentru acel tânăr. Am mai
avut încă patru copii și am continuat acea rugăciune pentru fiecare dintre ei.
Ca noi părinți nu am știut ce facem. Am pus copilașii noștri în mâinile lui Dumnezeu și El a făcut restul.
Ne este teamă să ne gândim unde ar fi ajuns copiii noștri dacă nu ne-am fi rugat acea rugăciune peste ei.
O rugăciune poate schimba totul. Nu ne-am rugat doar o singură dată, ci de multe ori. Dumnezeu știe
unde suntem și unde vom fi în viitor. Dacă nu ne punem pe noi înșine și pe copiii noștri în mâinile Sale și
nu avem încredere în El, noi creăm o cale ca Satana să-și bage ghearele în viața lor. Este important să
ne rugăm peste copiii noștri și să ne rugăm pentru direcțiunea și îndrumarea Lui.
Dacă nu ne-am fi rugat acea rugăciune încă de la început, Rachael n-ar fi putut să-l întâlnească pe
Nathan și să devină soție de pastor. Tabitha probabil că nu l-ar fi întâlnit niciodată pe Daniel. Ei însă au
devenit misionari împreună. Oare Talina l-ar fi întâlnit pe Dwayne? Ar fi ajuns ei să planteze o biserică?
Ar fi fost Michael pregătit s-o întâlnească pe Abby și să devină o echipă în slujire? Ar fi supraviețuit
Jeremy atacurilor spirituale care au venit împotriva lui? Ar fi întâlnit-o el pe Tori și să devină slujitori
împreună?
Pentru că o rugăciune poate schimba totul, toți cei cinci copii ai noștri slujesc lui Dumnezeu și toți cei cinci
s-au căsătorit cu soți evlavioși. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne-am fi rugat acea rugăciune?
"Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința,
și rugăciune pentru toți sfinții." (Efeseni 6:18)
Notă: Debbie Cluster și soțul ei sunt plantatori de biserici în State College, Pennsylvania, și sunt responsabili pentru patru noi lucrări
în acel stat. Trei dintre copiii lor sunt implicați în lucrarea de acolo. O fiică este misionară în Republica Georgia și una este soție de
pastor în Illinois de Sud. Are cinci nepoți și unul pe drum. Debbie este, de asemenea, președintele Slujirii Doamnelor din districtul
Pennsylvania și este foarte activă în activitățile bisericii locale și din district.

Dați "îmi place" la Ladies Prayer International pe Facebook!

Avem fani Facebook în Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Filipine, Suedia, Grecia,
Columbia, Canada, Mexic, China, Kenya, Croația, Olanda, Ghana, Jamaica, Puerto Rico,
Africa de Sud, Fiji, Australia, Austria, Cipru, Malaezia, Pakistan, Italia, India, Franța,
Chile, Anglia, Etiopia, Liban, Trinidad, Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, Noua Zeelandă, Insulele
Solomon, Haiti, Indonezia, Papua Noua Guinee, Uganda, Rwanda, Scoția, Danemarca, Coreea de Sud,
Nigeria, Bolivia, Turcia, Japonia, Germania, Bulgaria, Portugalia, El Salvador, Tailanda, Emiratele Arabe
Unite, Afganistan și Vanuatu.
Dragi lideri ai grupurilor de rugăciune, vă rugăm să vizitați Ladies Prayer International pe Facebook și să
dați "îmi place" paginii noastre!! Facebook Ladies Prayer International Link
De asemenea, vă rugăm să invitați grupul să se aboneze la această publicație GRATUITĂ
la: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl sau prin cerere la adresa de email:
LadiesPrayerInternational@aol.com.
Vă rugăm să împărtășiți aceste informații cu biserica, prietenii și familia. Vă mulțumim că sunteți parte din
această lucrare de rugăciune înfloritoare și pentru că ne ajutați să răspândim cuvântul despre această
publicație GRATUITĂ și pe pagina de Facebook!

Vizionați filmul de un minut al Rugăciunii doamnelor – internațional.

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/slovacă, chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română, italiană,
norvegiană, polonă, hindi, georgiană, japoneză, suedeză, vietnameză, bengali și
thailandeză. Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, bulgară și alte
limbi!
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).Text Link

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 Reflecț ii?
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 la LadiesMinistries.com!

