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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, Germania, Bulgaria, Portugalia și El
Salvador.
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!

Să ne rugăm pentru cei dragi nemântuiți
Autor Shelley Suppan

Vă vedeți fiul sau fiica luând decizii greșite și care le schimbă viața. Drumul
pe care l-au ales este unul bine bătătorit și îi conduce din sfințenia și
securitatea căminului și a unei relații cu Tatăl lor ceresc către calea distrugerii
spirituale.
Poate că te întorci în timp în mintea ta la anii precedenți, când copilul tău îți
stătea în poală și te asculta cu ușurință și cu bucurie. Acum, îți petreci nopți
lungi întrebându-te: "Ce aș fi putut face diferit?" sau "De ce influențe aș fi putut să-l feresc?"
Aceste întrebări nu mai aduc răspunsuri, ci numai chinuri.
Cuvintele tale de avertizare, rostite în dragoste și cu îngrijorare, au fost aruncate în vânt. Poți
vedea furtuna amenințătoare aruncându-i direct în stânci. Naufragiul este iminent!
Din fericire pentru tine, începi să-ți dai seama că nu ai control asupra situației. Încercările tale
de a-i face să se simtă vinovați nu au funcționat și nu vor funcționa niciodată. Trebuie să
realizezi că trebuie să te dai la o parte. Nu poți schimba inima omenească; numai Dumnezeu
poate.
Exista totuși speranță! Și anume tranziția de la o mentalitate negativă la una de credință și de
așteptare. Ai încredere în Dumnezeu! (Vezi Marcu 11:22.)
Nu te opri niciodată din rugăciune (1 Tesaloniceni 5:16); perseverează (Luca 18:5); pune
credința în acțiune (Iacov 2:17). Și nu cumva să renunți vreodată. Declară ca fiind deja
existentă situația pe care ți-o dorești (Proverbe 18:2). Declară viață în situația aparent fără
speranță și moartă din punct de vedere spiritual. Prin credință, atunci când (completează cu
numele celui pentru care te rogi) este aici, toți te vom preamări și îți vom striga laudele la altar.
Nu lăsa dușmanul să arunce vină asupra ta. El va încerca să-ți șoptească cuvinte de îndoială
ca: "Nu se întorc." și "Asta pur și simplu nu o să se întâmple". Amintește-ți că el este doar un
mincinos.
Trebuie să ne amintim că Domnul ne iubește pe toți atât de mult și că El dorește din nou
această relație cu risipitorul. El continuă să-ți caute copiii, chiar dacă ei nu Îl caută.
Ține cont de aceste lucruri când te rogi:
•
•
•
•
•
•
•

Roagă-te pentru un zid de protecție în jurul lor (Osea 2:6-7).
Roagă-te rugăciuni specifice.
Roagă-te ca blestemul generațional să fie întrerupt (Exodul 20:5).
Dedică-i din nou Domnului (Isaia 57:18).
Acceptă-i și iubește-i. Nu manipula și nu încerca să faci lucrarea Duhului Sfânt.
Declară promisiunile lui Dumnezeu.
Găsește un partener de rugăciune (Galateni 6:2).

Amintește-ți că nu ești singură în această luptă spirituală. Cere Domnului versete biblice
specifice; ia-ți Biblia în camera ta de rugăciune. Isus a plâns (Ioan 11:35). Plângi pentru
risipitorul tău.
Și, în cele din urmă, continuă să stai în fața casei în așteptarea risipitorului, căutându-l cu
privirea în zare. Ei se vor întoarce acasă, și ce vreme de sărbătoare va fi atunci!
Notă: Shelley Suppan, din Austin, Texas, este căsătorită cu Bernhard, un nativ austriac. Ea este mamă a trei copii
frumoși, Joshua, Savannah și Sophie, și o noră uimitoare, Lela. Shelley este soție de pastor, liderul slujirii pentru copii,
și este pasionată de răspândirea Evangheliei. În afară de a fi implicată în biserică și pasiunea pentru mântuirea
sufletelor, puteți să o găsiți în bucătărie experimentând rețete, citind cărți istorice, sau la plimbare.

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.

Eu în raport cu somunul
de Neil Jamison

Eu și somnul suntem în luptă în această oră.
Un test nu de forță, ci de putere de voință.
O luptă mare se desfășoară în adâncul minții mele.
Să mă avânt în bătălie încă o dată?
Dușmanul meu începe să șoptească ... Oh, cum încearcă.
Să mă facă să renunț prin minciunile lui aparent dulci.
"Nu trebuie să te rogi așa de mult, pentru că ai nevoie de odihnă.
Nu te îngrijora atâta ... Oricum vei fi binecuvântat."
Cuvintele lui apar în multe deghizări.
Este tentant la început, dar apoi îmi dau seama.
Dacă nu mă rog, dușmanul a câștigat.
Lupta e pierdută înainte să fie începută.
Așa că mă hotărăsc să intru în ring.
Sunt gata să mă rog în slujba Domnului și a Regelui.
Dar dușmanul e viclean și nu renunță.
El mă lasă să îngenunchez, dar nu mă lasă să încep.
Loviturile vin rapid. Mai întâi un atac numit distragerea atenției.
Sunt dezorientat acum și nu pot să mă rog.
Încep să mă gândesc la muncă și la copii și la gospodărie.
Timpul meu de rugăciune s-a transformat într-un moment de visare cu ochii
deschiși.
"Concentrează-te!", îmi spun în capul meu.
Mă eliberez de atac și în schimb încep să mă rog.
Următoarea mișcare a adversarului meu este cu adevărat subtilă.
Nici măcar nu-mi dau seama până nu sunt deja în necaz.
Oh, nu! Ce simt că vine peste mine?
Îmi deschid gura și casc cu putere.
Pleoapele mele devin grele și simt că mă năpădește somnul.

Nu mai sunt treaz și vigilent în rugăciunea mea.
Prin mila Domnului, sunt scos din somnul meu.
Dumnezeul meu sună la numărul meu de telefon spiritual.
"Oh, Doamne, ajută-mă, am nevoie de tine azi!
Ajutați-mă să mă concentrez și să mă rog cu adevărat!"
"Ferește-mă de somn, distragere și păcat!
Trebuie să lupt și să câștig!"
Disperarea crește și focul Sfântului Duh arde.
Deodată sunt angajat și spiritul începe să curgă.
Mă căiesc, mulțumesc și trimit niște laude sus.
Mă rog fierbinte și mijlocesc și încep să caut căile Lui.
Timpul curge rapid, ca și rugăciunea mea.
Sunt purtat în spirit așa cum Duhul Sfânt mă conduce.
Fără să-mi dau seama, timpul de rugăciune a trecut.
E o luptă zilnică, dar de data asta am câștigat!
Trimis de Geanice Langley, Președintele doamnelor din Oregon

Text Link

Din căsuța poștală

Dragă soră Akers,
Aș dori foarte mult să primesc Publicația doamnelor și în limba spaniolă, dacă este posibil.
Soțul meu și cu mine am început o lucrare printre vorbitori de limbă spaniolă în urmă cu 6 ani
în Mexico Missouri și, deși îmi place publicația în limba engleză pentru mine, aș dori, de
asemenea, să o primesc în spaniolă pentru a o printa și pentru a binecuvânta doamnele din
congregația noastră spaniolă.
Vă mulțumesc pentru publicațiile lunare extraordinar de bine scrise și pentru toată munca
depusă pentru a le închega în forma finală. Articolele continuă să-mi atingă inima, să mă
binecuvânteze și mă încurajeze foarte mult atât în slujire, cât și ca soție, mama și bunică care
se roagă.
Mulțumesc,
Adriana Camp, soție de pastor.

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!
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