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Vizitați Ladies Prayer International pe Facebook și dați "îmi place" paginii
noastre!

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.
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!

De ce să ne rugăm?
Autor Jane Buford

Rugăciunile pot fi făcute în orice moment și în orice loc. Noi slujim unui
Dumnezeu care aude și răspunde la rugăciunile noastre.
„De ce să ne rugăm?”, v-ați putea întreba. Rugăciunea contează în tot ceea
ce facem. Rugăciunea este o ușă deschisă de comunicare cu Dumnezeul
nostru. „Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt
Eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns
fără să-l văd Eu? - zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile și pământul? - zice
Domnul.“ (Ieremia 23:23-24). Dumnezeu aude toate rugăciunile noastre și, uneori, răspunsul
Lui va fi „Da“, „Nu“, „Să așteptăm,“ sau „Am un plan mai bun“. Căile Lui sunt întotdeauna mai
bune decât căile noastre.
Cu ani în urmă, căutam să cumpărăm o casă într-o anume zonă. O anume casă satisfăcea
nevoile noastre și eram încântați. Înainte de a face pasul să o cumpărăm, ne-am rezervat timp
pentru rugăciune și post. La final, atât soțul meu cât și eu, am simțit că nu era aceasta casa
noastră. Am fost dezamăgită? Da. Dar după un scurt timp am cumpărat o altă casă. În timpul
trăit în această casă, fiul nostru Brad a câștigat pentru Domnul un băiat tânăr din vecini, care
încă trăiește pentru Dumnezeu și astăzi. Se merită întotdeauna să ne rugăm!
„De ce să ne rugăm?”, v-ați putea întreba. Pentru că avem nevoie de îndrumarea Lui. Un mod
foarte bun de a începe fiecare zi este prin rugăciune. Nu se știe niciodată ce ne aduce ziua.
Doamne, nu permite să fim în afara planurilor Tale. Veniți cu îndrăzneală la Dumnezeu și
cereți-i ca Duhul Său să vă țină departe de ispită. Mai mult decât orice, trebuie să ne dorim
prezența Lui. Viața ne aruncă dificultăți în cale uneori. Când intrăm în sala tronului Său, El ne
dă putere, protecție și înțelepciune pentru fiecare nouă zi. Doamne, îndrumă-ne căile, învațăne și condu-ne pe calea Ta. Ghidează-ne în adevărul Tău. (Vedeți Psalmii 25:4-5.) Dumnezeu
vă va oferi îndrumare în orice fel de decizii sau situații prin care treceți.
„De ce să ne rugăm?”, v-ați putea întreba. Noi, femeile, trebuie să ne rugăm pentru copii - fie
ai noștri, fie cei apropiați nouă. Trăim în vremuri pline de primejdii. Nu putem ascunde copiii
departe de lume, dar putem să ne rugăm pentru protecția lor. Putem mijloci în favoarea lor și
să-i cerem Domnului să le dea înțelepciune, tărie și putere. Putem să ne rugăm ca Dumnezeu
să-i ajute să facă alegeri corecte. Această lume pune lucruri rele în calea lor, dar mai mare
este Cel care este în noi, decât cel care este în această lume! Acoperiți-i cu toată armura lui
Dumnezeu. (Vezi Efeseni 6:10-18.) Citează aceste Scripturi asupra copiilor. S-ar putea ca
acesta să fie singurul scut pentru unii dintre acești copii prețioși din bisericile noastre. Dați-le o
felicitare și spuneți-le că vă rugați pentru ei. Ei nu vor uita niciodată acest lucru.
Rugăciunea este una dintre principalele arme în tot ceea ce facem. Îndrumare?-DA! Decizii?DA! Copii?-DA! NOI ÎNȘINE?-DA! Ce privilegiu că putem să chemăm numele Lui oricând și
oriunde - chiar acum!
Notă: Jane Buford este secretară generală al Slujirii doamnelor din BPUI. Ea este căsătorită cu P. Daniel Buford, care

este redactor asociat al Bisericii Penticostale Unite Internaționale. Au doi fii, Brandon/Brianne Buford și Brad/Tempie
Buford, și patru nepoți remarcabili.

De dragul copiilor noștri
Autor Donna Ten Eyck

Rugăciune: un loc de întâlnire cu cerul pe pământ; un loc unde imposibilul
devine posibil.
"Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe
cei ce-L caută." (Evrei 11:6)
Căutându-L pe Dumnezeu cu sârguință în rugăciune ne întărește credința
în cine este El, ne reînnoiește speranța în lucrurile pe care nu le vedem
încă și în cele din urmă ne poziționează pe partea dreaptă a credinței.
În ciuda opoziției, rugăciunea continuă chiar și atunci când pare că nu mai este nimic de care
să ne ținem, cu excepția "credinței prezente". "Și credința este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd." (Evrei 11:1)
Credința ne permite să rămânem conectați la calendarul planului divin al lui Dumnezeu pentru
viitorul copiilor noștri. Dumnezeu dorește să lucreze cu noi pentru a-i ajuta pe copiii noștri să
descopere singuri cine sunt și unde va duce calea lor.
În timp ce luptam recent în rugăciune legat de o anume situație și fără să ajung nicăieri, aceste
cuvinte m-au surprins: "Donna, trebuie să-ți păstrezi pacea și să știi că Eu sunt Dumnezeu."
Imediat, m-am dus la Psalmul 46:10: "Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc
peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ."
Rugându-mă din disperare, m-am trezit luptându-mă cu Dumnezeu pentru a mi se face propria
voință. Eu am fost mânată de spirit (având un singur gând legat de rezultat) și nu condusă de
spirit (unită cu rezultatul Său). Realizând că mă rugam împotriva voinței lui Dumnezeu, am
început să las deoparte frica emoțională legată de rezultat și L-am lăsat pe Dumnezeu să se
roage prin mine. Rugăciunea mea a devenit una de supunere. Din fericire, Domnul mi-a amintit
atât de grațios că El este suveran în toate lucrurile.
Înainte de a ne ruga, trebuie să ne "oprim" (să ne eliberăm, să renunțăm la voia proprie) și să
"știm" (să recunoaștem că El este suveran). Trebuie să abandonăm ideile preconcepute
despre modul în care Dumnezeu va interveni sau ar trebui să răspundă, să renunțăm la aceste
idei, refuzând să ne luptăm cu ceva ce nu putem schimba, și să recunoaștem că Dumnezeu
are controlul asupra planului pentru propriul său scop.
Putem fi siguri că Dumnezeu știe sfârșitul încă de la început. Întotdeauna vom avea succes în
a ne ruga pentru copiii noștri dacă vom aplica ceea ce a spus Isus : "Dacă rămâneți în Mine și
dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da." (Ioan 15:7)
De ce să ne rugăm? De dragul copiilor noștri!

Notă: Donna Ten Eyck este licențiată de Biserica Penticostală Unită Internațională. Ea slujește în Comitetul
Doamnelor din Mississippi în funcția de director al Rugăciunii Doamnelor – Internațional și Promoții pentru femei.
Donna este, de asemenea, asistentul administrativ al Forței de Rugăciune din Mississippi și îl ajută pe pastorul Dobbs
și pe soția lui Pam la Centrul de trezire al Cuvântului Viu din Wiggins, Mississippi.

Rugăciune – de ce să ne rugăm?
Autor Teri Spears

"Teri, pentru că așa am spus eu!" - au fost cuvinte pe care le-am auzit
adesea când eram copil. Când orice altceva eșuează cu un copil, nu
rămâne decât: "Pentru că așa am spus eu."
Ne rugăm de multe ori doar pentru că cineva așa a spus, fără cu adevărat
să înțelegem.
Este rugăciunea cu adevărat necesară? Oare Dumnezeu, care este
suveran, atotputernic, atotștiutor și atotvăzător, are nevoie de rugăciunile voastre? Și dacă da,
de ce?
Trebuie să ne întoarcem la planul inițial al lui Dumnezeu pentru omenire. Dumnezeu l-a creat
pe Adam, care ne reprezintă pe noi toți. Ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru Adam, a
intenționat pentru întreaga rasă umană. El i-a dat lui și urmașilor săi stăpânire peste pământ și
creație. (Citiți Geneza 1:26-28 și Psalmii 8:6.)
În Psalmii 8:6, cuvântul originar ebraic pentru "stăpânire" este "mareșal". Adam era mareșalul/
managerul lui Dumnezeu pe pământ - reprezentantul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să
reprezinți pe cineva? Noi re-prezentăm voința altuia. Nu este o sarcină mică să re-prezentăm
pe Dumnezeu. Acesta este scopul nostru, de a fi ca El.
Prin a petrece timp în prezența Lui, învățăm să vorbim așa cum El ar face-o, reprezentându-L
pe El. Adam L-a reprezentat pe Dumnezeu, prezentând voia Lui pe pământ. Dacă lucrurile
aveau să meargă înspre bine sau înspre rău pe pământ, depindea de Adam și descendenții
săi. Dacă pământul avea să rămână un paradis, depindea de om. Dacă lucrurile aveau să fie
date peste cap, depindea tot de om. Omenirea avea cu adevărat responsabilitatea.
Dumnezeu i-a dat lui Adam autoritate asupra pământului, dar Adam i-a dat-o lui Satana. Din
acest motiv, Isus a devenit parte a omenirii pentru a rezolva mizeria pe care am făcut-o. Dacă
aceasta nu dovedește dragostea și hotărârea lui Dumnezeu de a parteneria cu noi, orice s-ar
întâmpla, atunci nimic nu o va face.
Are Dumnezeu într-adevăr nevoie de noi? Da și nu. Pentru că El este Dumnezeu, El este
complet. Dar pentru că El dorește să fie în relație, El a ales să se limiteze pe Sine lucrând prin
noi.
Atunci de ce îi cer lui Dumnezeu în rugăciune ceva ce știu deja că vrea să înfăptuiască, cum
ar fi să binecuvânteze biserica sau familia noastră? Este pentru că cererea mea deschide ușa
pentru acțiunea Lui. Avem un statut de parteneri. El vrea o relație bazată pe dragoste.

Dumnezeu a conceput rugăciunea, nu doar "pentru că așa a spus El." El a proiectat-o pentru
relația cu noi și construirea Împărăției Sale, voința Lui făcută pe pământ așa cum este în Cer.
De aceea ne rugăm!
Notă: După toate realizările lui Teri și peste 40 de ani slujind împreună cu soțul ei Steve, ea este cea mai mândră de
cei 3 copii și 5 nepoți ai săi! Ea este autor, terapeut de familie licențiat și un vorbitor talentat.

Provocarea mea de a mă ruga
Autor Jenny Follmer

Ca mama a doi copii mici, frumoși și independenți, stau adesea în uimire.
Dacă e să fiu total sinceră cu voi, sunt, de asemenea, îngrozită. Există seri
în care mă autoevaluez ca părinte. Am vorbit cu amabilitate? Am încurajat
un comportament bun? Am dat exemplu pentru acele comportamente? I-am
ascultat? Eram prea distrasă? Mi-am ridicat vocea? I-am iubit suficient?
Reflecția de sine este bună, dar adesea sunt prea severă cu mine însămi.
Din fericire, Dumnezeu în harul Său a permis momente de încurajare, unde
pot vedea că binele depășește cu mult răul. Unul din aceste momente s-a întâmplat recent în
biserică. Eram ocupată urmărindu-l pe fiul meu de doi ani în timpul chemării la altar, când am
văzut-o pe fiica mea de patru ani îngenuncheată la altar, cu fața în mâini, rugându-se cu
sinceritate lui Dumnezeu. Acele gânduri de eșec și îndoială s-au topit într-o clipă și i-am
mulțumit lui Dumnezeu pentru harul Său uimitor.
Unul din scripturile mele preferate este Filipeni 1:6: "Sunt încredințat că Acela care a început în
voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." Întotdeauna am crezut că
Pavel se referea la lucrurile pe care noi le "facem" pentru Domnul ca fiind "lucrările noastre
bune". Dar, recent, Dumnezeu mi-a dat un gând despre acest verset în legătură cu copiii mei.
Ele sunt o reprezentare a "lucrărilor bune" pe care Dumnezeu le-a început în mine - literal când El m-a ales să fiu mama lor.
Acest verset a devenit o lentilă pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru a-mi vedea
autoevaluarea parentală. M-a provocat să mă rog mai mult pentru și cu copiii mei. Nu este
vorba despre cât de rău am putut să eșuez ca mamă, ci despre o reorientare către Cel care
este cu adevărat în control. Provocarea noastră este să trăim conform Proverbe 3:5: "Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta!" Trebuie să ne bazăm pe
Cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu a ales să înceapă acea "lucrare bună", acel copil, în tine și
El nu face greșeli.
Îi pot învăța pe copiii mei să fie încrezători că Dumnezeu este cel care mă ajută să-i văd
ajungând la perfecțiunea Lui. În momentele mele de slăbiciune, El este puterea mea (Filipeni
4:13). În momente în care simt că nu știu să iau cea mai bună decizie, El îmi acordă
înțelepciune (Iacov 1:5). Când sunt plină de teamă, El mă liniștește pentru că este protectorul
nostru (Psalmii 91:1-2). Deci, fiți încurajate și încrezătoare astăzi. Dumnezeu v-a ales pe voi și
ceea ce a început în voi, El va perfecționa, va proteja și o va înfăptui până la capăt.
Notă: Jenny Follmer, soțul ei și cei doi copii ai lor au fost numiți recent ca misionari intermediari în Regatul Unit, după
ce au slujit acolo ca Asociați în Misiune de aproape zece ani. Ea este o slujitoare cu licență generală în BPUI și este
liderul doamnelor din județ.

Din căsuța poștală

•
•

•

• Dragă PIRD, îți scriu doar să îți spun că publicația este de neprețuit.
Apreciez Cuvântul. Incredibil!!!! MULȚUMESC pentru tot efortul pe care îl
implică! - Annette T.
Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți. Mesajele dvs. inspirate de pe Facebook
sunt atât de utile în încurajarea doamnele noastre de la Biserica din Surrey, British
Columbia, Canada! – Sora Billie
Lăudați pe Domnul! Sunt sora Monalisa T. Sarmiento din Pampanga Filipine, soție de
pastor de 28 de ani și unul dintre Oficialii Auxiliari ai Doamnelor din județul nostru din
Filipine. Eu fac cunoscută publicația aceasta doamnelor noastre din biserică și ea este
într-adevăr o mare binecuvântare pentru ele. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!
O publicație nemaipomenită! Îmi place s-o traduc în indoneziană. Cu dragoste și
rugăciuni, -Vani Marshall

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/slovacă, chineză, swahili,
maghiară, filipineză, indoneziană, română, italiană, norvegiană, polonă, hindi, georgiană, japoneză,
suedeză, vietnameză și bengali. 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).

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 la LadiesMinistries.com!

