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O inimă de rugăciune
Autor Tere De la Rosa

Era o după-amiază frumoasă. Adierea vântului era tocmai potrivită pe când eu
stăteam în curtea din spatele casei, având conversații cu Mântuitorul meu
minunat. Am simțit o urgență de a mă ruga în mod specific pentru protecția inimii
mele, așa că am făcut-o. Îmi amintesc că am cerut Domnului să păstreze departe
de inima mea ura și orice alt sentiment care nu era conform Cuvântului Său sau
voinței Sale. Pildele lui Solomon 4:23 ne avertizează, "Păzește-ți inima mai mult
decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții."
Nu știam că cea mai mare furtună din viața mea se îndrepta către mine, promițând tot felul de
vânturi distrugătoare pentru mine și familia mea. Furtuna la care mă refer nu a fost una fizică. A
fost o luptă spirituală și a fost un sezon întunecat pentru noi.
Dacă ești mamă, sunt sigură că ești de acord cu mine când spun, că noi preferăm ca ce e rău să
ne rănească pe noi și nu pe copiii noștri. Încercarea mea a implicat durere și tristețe pentru rodul
trupului meu, și pentru mine a fost foarte greu să fac față la așa ceva. Conform modului în care
lumea judecă, aveam tot dreptul să urăsc, să disprețuiesc, și să iau în batjocură pe cei care mi-au

rănit copiii; dar, pentru că inima mea a fost protejată de Dumnezeu, nu am putut să-i urăsc. Inima
mea nu a fost înlănțuită, ci liberă să se roage și să laude. Am fost în stare să văd clar în mijlocul
unei nopți întunecate și să strig către Cel care mi-ar putea ajuta familia și pe mine pentru a
supraviețui furtunii. El a venit să ne salveze. El a răspuns rugăciunilor noastre. Am trecut prin
furtună victorioși!
"Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului." (Pildele lui Solomon 21:31)
Nu știu prin ce treci acum, și nici cu ce te vei confrunta în viitor, dar te încurajez să-ți protejezi
inima. Umple-o de Cuvântul vieții, cu rugăciune și laude aduse Domnului, și hrănește-o prin
frecventarea bisericii. Atunci când are sens pentru tine să vorbești cu amărăciune pentru că ai fost
rănită, vei vorbi în schimb îndurare, iertare și iubire, pentru că ele îți umblu inima!
"Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din
vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura." (Luca 6:45)
Notă: Luis și Tere De la Rosa păstoresc la Sanctuarul Legământul Vieții din Bradenton, Florida, pentru vorbitorii de limbă
spaniolă, și slujesc ca pastori asistenți pentru Reverendul Dale Eason. Sora De la Rosa este Coordonatorul doamnelor
pentru Slujirea de Evanghelizare Spaniolă și vorbitor național și internațional la conferințele pentru doamnele vorbitoare de
limbă spaniolă.

Ce înseamnă să ai o inimă de rugăciune?
Autor Kay Burgess

Ce înseamnă să ai "o inima de rugăciune"? Se referă la ideea centrală a
substantivului rugăciune, sau la tipul de inimă pe care cineva ar trebui să și-o
dorească? Cred că se referă la ambele - un lucru pe care ar trebui să-l căutăm și
să-l dorim mai mult decât orice altceva.
Regele David este cunoscut ca fiind un om după inima lui Dumnezeu. El l-a
căutat în mod activ pe Dumnezeu, urmărind să aibă comuniune frecventă cu El în
gândurile și cuvinte sale, în inima sa. El a dorit, de asemenea, aceeași relație
pentru copiii săi și pentru casa lui. Deși nu i-a fost permis să construiască Templul, el a lucrat din
greu în timpul domniei sale să pregătească cele necesare pentru viitoarea construcție. Dumnezeu
a onorat dorința inimii sale, permițând fiului său Solomon să fie constructorul. David știa că el
personal nu îl va construi și nici nu îl va vedea vreodată, cu toate astea el a făcut tot posibilul
pentru a-i procura lui Solomon cele necesare pentru această sarcină.
În loc să regrete sau să se plângă în această situație, putem simți strigătul inimii lui David, în 2
Samuel 07:27, când se roagă: "Căci Tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai
descoperit robului Tău, zicând: "Eu îți voi întemeia o casă!" De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ți
facă această rugăciune." Dumnezeu i-a răsplătit inima lui David, prin stabilirea copiilor săi pe tronul
lui Israel. Cu mult mai bine decât construirea unei case fizice, Dumnezeu a clădit o casă spirituală
prin care copiii lui să poată fi salvați. Mai târziu, fiul său Solomon, a înălțat propria sa rugăciune la
vârsta adultă, cerând înțelepciunea necesară pentru a îndeplini sarcina. Noi vedem răspunsul
plăcut al lui Dumnezeu la atitudinea lui Solomon în 1 Regi 4:29: "Dumnezeu a dat lui Solomon
înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării."
Nu este oare ăsta strigătul inimii noastre în calitate de femei de rugăciune – ca copiii noștri să-și
asume credința și să fie stabiliți pentru totdeauna în acest adevăr frumos? Ca mame, nu ne "crește
inimă" când vedem că copiii noștri răspund la atingerea lui Dumnezeu în viața lor – întâi în

copilărie, apoi ca adulți? Atunci când tot ce am muncit atât de greu să insuflăm în ei pare să prindă
brusc rădăcini și să aducă roade în viața lor, și noi îi vedem luând decizii bune și făcând alegeri
înțelepte, nu ne simțim așa cum apostolul Ioan spune în a treia sa epistolă? "Eu n-am bucurie mai
mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr." (3 Ioan 1:4)
Am asistat recent la acest concept în viața sorei Margarita, o filipineză plină de umilință, care
trăiește aici în Spania. E o soră credincioasă, o femeie de rugăciune, care a venit la Dumnezeu
după un drum lung și frânt. Sora Margarita a mărturisit recent despre provizia miraculoasă a lui
Dumnezeu. A început ca o simplă rugăciune, ca Dumnezeu să o ajute financiar, pentru ca ea să
continue să plătească modestul ei angajament promis prin credință. Apoi Dumnezeu i-a vorbit și ia cerut să plătească o sumă mult mai mare, un procent mare din salariul ei lunar. Așa că, după
mai multe rugăciuni, ea a dăruit suma aceea mai mare. În câteva ore, angajatorii ei au plătit
factura pentru școala fiicei ei, i-au dat un bonus destul de mare pentru a plăti angajamentul ei
anual promis, și au plătit o vacanță de trei luni în Filipine pentru ea și fiica ei Meagan.
Aceasta este o mărturie fantastică pentru promisiunea prin credință, dar asta nu a fost tot.
Meagan, desigur, a fost conștientă de cele întâmplate, dar niciodată nu au răspuns în biserică la
mișcarea Spiritului. Însă la scurt timp după întoarcerea din vacanța lor, Meagan a vorbit într-un
grup restrâns de rugăciune, ca răspuns la un apel la altar, spunând: "Cum rămâne cu mine?"
Adulții s-au adunat în jurul ei, și în doar câteva momente Meagan a început să vorbească într-o
limbă cerească. Chiar duminica trecută am botezat-o în numele lui Isus!
Chiar așa, cum rămâne cu Meagan?! Și cu toate celelalte «Meagan» din această lume? Nu este
oare acesta strigătul copiilor lui Dumnezeu peste tot – cum rămâne cu mine? Aceasta este inima
rugăciunii - ca copiii noștri să învețe să caute inima lui Dumnezeu. David a spus acest lucru atât de
bine în Psalmul 27:4 "Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte". Oamenii sunt "oameni" peste
tot, și cu toții avem nevoie de un Mântuitor!
Notă: Ken și Kay Burgess au fost misionari prin BPUI din iulie 1989. Ei au slujit în trei țări diferite, și sunt în prezent în
Madrid, Spania. Ei păstoresc Tabernacolul Vieții, administrează și predau în Școala Biblică Națională, și slujesc drept
coordonatori ai districtului Madrid.

Vizionaț i filmuleț ul 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 permanenți de limbă japoneză, sârbă și bulgară!
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.

Debbie Akers
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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!

