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Coșul biblic pentru mame ocupate
Autor Melani Shock

La scurt timp după nașterea primului meu copil, Kendra, și apoi a fratelui ei,
Bradyn, mi-am dat seama că tocmai mi-a fost dată una dintre cele mai mari
sarcini ale vieții: aceea de a educa copii în credință într-o lume fără de credință,
pentru a deveni adulți care să Îl iubească pe Dumnezeu, care să înțeleagă și să
creadă ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, și care să aleagă un partener de
viață care să împărtășească aceeași dragoste și înțelegere. Am realizat repede
că sarcina aceasta mă depășea până peste cap.
Valorile sunt mai degrabă însușite din experiența vieții, decât învățate prin predare. Pentru a
învăța un copil o valoare înseamnă ca întâi de toate să o trăiești tu. Tu trebuie să o înțelegi, tu
trebuie să fii convins de ea, și tu va trebui să înțelegi metoda de comunicare a copiilor, pentru ca
aceștia să prindă în mod corespunzător ceea ce vrei să îi înveți. O, ce provocare!
Singurul răspuns la această dilemă aparent insurmontabilă și copleșitoare este rugăciunea și
Cuvântul. În opinia mea, nu putem separa rugăciunea de Cuvânt. În rugăciune vorbim cu

Dumnezeu. Prin Cuvânt Dumnezeu vorbește cu noi. Este o relație. Nu există nici o modalitate
mai eficientă de a-i învăța pe copiii noștri decât prin a ne ruga pentru ei și împreună cu ei. Și nu
există nici o modalitate mai puternică să ne rugăm pentru copiii noștri decât să ne rugăm direct
din Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu.
Iată o sugestie pentru mame, cărora le este greu să studieze și să se roage folosind Cuvântul în
această etapă ocupată, frenetică de viață.
Luați un coș și puneți-l într-un loc vizibil în casa dumneavoastră, unde lucrați frecvent (cum ar fi
bucătăria). Poate fi un coș, un castron sau orice doriți.
Numiți-l coșul biblic.
Scrieți câte o fișă pentru fiecare categorie, cum ar fi mama epuizată, femeia sterilă, copilul teribil,
disciplinarea unui copil, sarcina neplanificată etc. Etichetați fișele cu orice altă zonă a vieții în
care aveți nevoie de putere, claritate și direcție. Scrieți pe acele fișe atât de multe versete pe cât
încap, care să devină o rugăciune pentru situația respectivă.
Apoi, de fiecare dată când ești copleșită, du-te la coșul tău biblic. Alege-ți fișa care se referă la
situația ta actuală. Roagă-te folosind versetele notate - nu doar o singură dată, ci de câte ori este
necesar până simți prezența și pacea Lui.
Apelați la coșul biblic dis-de-dimineață. Luați o fișă din coșul biblic la prânz sau când ajungeți
acasă de la serviciu. Înainte de a merge la culcare, opriți-vă la coșul biblic și mâncați din Pâinea
Vie.
Cel mai bine este să scrieți pe fișă întregul verset. Scrieți cât mai multe scripturi pe fișă și puteți
alcătui atât de multe fișe pe un anumit subiect, pe cât doriți. Aceasta vă va umple zilele cu putere
și îi va învăța și pe copiii voștri, prin exemplu, de modul în care ar trebui să se bazeze pe Cuvânt
pentru a se ruga voința lui Dumnezeu pentru viața lor.
În loc să învețe de la voi a deveni frustrați, ei vor învăța să depindă de rugăciuni bazate pe
versetele Scripturii pentru fiecare nevoie.
Notă: Melani Shock este din Alexandria, Louisiana (SUA) și este cea mai mulțumită când este în aceeași încăpere cu
soțul ei, Terry, cei doi copii ai lor, Kendra și Bradyn, și câinle ei, Roxy. În calitate de coordonatori ai Dezvoltării Liderilor la
nivel internațional pentru BPUI, ea și soțul ei călătoresc cu normă întreagă, învățând liderii referitor la dezvoltarea
pastorală atât în America de Nord cât și la nivel global.

Învață-ne să ne rugăm
Autor Barbara Hilderbrand

Apropiindu-mă de Zid, am crezut că am auzit un gemut, care părea să vină chiar
din pietre. Acest loc – învăluit în tăcere și sfânt - unde se adună cel devotat plin
de pasiune, era foarte aproape de locul unde Isus a spus "Vă spun că, dacă vor
tăcea ei, pietrele vor striga." (Luca 19:40).
Ceea ce am auzit, desigur, a venit din gâtul celor câteva sute de evrei îmbrăcați
în șal, care au dat voce pietrelor din Zidul de Vest din Ierusalim în acea noapte. A fost o
priveliște emoționantă. La propriu. Bărbați și băieți de-o parte a zidului, femei și fete, în cealaltă

parte, toți cu fețele către zid. Toți se clătinau, se mișcau parcă ritmic, mergeau și dădeau din
cap, în timp ce își revărsau rugăciunile către Atotputernicul, exact așa cum evreii s-au rugat de
secole. Grupul nostru de turiști avea doar câteva minute la dispoziție, așa că am vrut ca
rugăciunile mele să fie cele mai bune, cele mai înalte, cele mai elocvente. "Doamne Isuse,
învață-mă să mă rog – AICI!"
"Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui i-a zis:
Doamne, învață-ne să ne rugăm..." (Luca 11:1).
S-a întâmplat ceva cu mine când m-am uitat în noaptea aceea la toți ceilalți care se rugau.
Aceștia erau în mare parte evrei. Dacă există un lucru pe care evreii observați îl învață de la o
vârstă fragedă, este cum să se roage. Iudaismul a fost întotdeauna o religie a familiei.
Rugăciunea este un element fundamental al pregătirii lor de inițiere - mai ales pentru băieți.
Pentru nenumărate generații, încă de la vârsta cea mai fragedă copilul evreu este învățat să
rostească "Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echod", înainte de a învăța orice altceva.
Așadar, cum se face că cei doisprezece - cu siguranță toți fiind crescuți bine ca băieți evrei - i-ar
cere învățătorului lor, Isus, să-i învețe să se roage? Cu siguranță, înainte să învețe să
pescuiască, sau să repare plase de pescuit, ori să numere banii de impozit, au învățat să se
roage!
"... învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui."
Ca orice bun rabin, Ioan i-ar fi îndrumat să se roage cuvintele Scripturilor. Obiceiul lor nu era să
se roage doar cuvintele Torei și Tehillim-ului (Psalmilor), dar mai mult ca sigur că știau mari
porțiuni din ele memorate. "Cel care este înțelept trebuie să-și prezinte rugăciunile ca regele
David", a scris unul dintre înțelepții lor.
Ca răspuns la cererea lor, Isus i-a inițiat imediat pe cei doisprezece în ceea ce li s-a părut un
nou mod de a se ruga. În loc de recitație, El i-a învățat să se roage folosind cuvinte direct din
inimă. Isus nu le-a dat încă o rugăciune standard pe care să o memoreze; din contră, El i-a
încurajat să se roage pur și simplu prin circumstanțele lor personale și prezente. "Tată, dă-ne
pâine zilnică - iartă-ne - eliberează-ne!" Nu este o formulă despre cum să, sau unde să, sau
când să se roage. Isus i-a învățat pur și simplu să se roage, să umple ziua în mod spontan cu
laudă, mulțumire, mijlocire și cerere. În fiecare zi. Isuse, învață-ne pur și simplu să ne rugăm.
Notă: Barbara Hilderbrand locuiește și lucrează în Wausau, Wisconsin. Ea este președintele Slujirii Doamnelor din
Districtul Wisconsin și slujește în Biserica Penticostală Farul, unde soțul ei, Derrald, este pastor.

Învață prin exemplu
Autor Fanny Cooney

Fiul nostru Jaylon este bilingv, vorbind engleza și franceza. Din momentul
în care s-a născut, i-am vorbit în franceză, pentru a putea comunica cu
familia sa în Franța.
De asemenea, eu m-am rugat întotdeauna în franceză cu el, pentru că este
mai ușor pentru mine. Acest lucru a făcut ca și el să se roage în franceză,
nu numai acasă, ci și la biserică. Până în urmă cu câteva luni, rugăciunea
pentru culcare era mai mult sau mai puțin repetarea aceluiași lucru,
aproape spus pe de rost, și am putea crede... fără o convingere reală.

Crăciunul trecut am avut ocazia să petrecem timp cu familia. Când a venit timpul nostru
de rugăciune, Jaylon și verișorii lui s-au rugat pe rând.
Câteva săptămâni după ce s-a întors acasă în Irlanda de Nord, Jaylon a început să se
abată de la rugăciunea "recitată" și să se aventureze să se roage din inimă pentru oamenii
din jurul lui, pentru prietenii în dificultate de la școală, pentru membrii bisericii etc. Mi-am
dat seama în acea seară și în serile care au urmat de atunci de influența rugăciunilor
verișorilor în viața lui. Verișorii lui sunt mai mari decât el, și chiar dacă el nu le-a cerut să-l
învețe să se roage, el le-a urmat exemplul.
Ucenicii erau toți adunați când Isus se ruga. Și auzindu-L pe El rugându-se, i-au cerut:
"Doamne, învață-ne să ne rugăm..." (Luca 11:1).
A petrece timp în rugăciune pe cont propriu în fiecare zi este esențial, dar la fel de
importantă este și rugăciunea împreună cu alții. Am învățat personal să-mi dezvolt
rugăciunile de la alte persoane în timpul adunărilor de rugăciune. Învățăm unii de la alții,
ascultând cum sunt formulate cererile și petițiile pentru anumite nevoi specifice.
Nu, rugăciunile noastre nu trebuie să fie extravagante și elaborate, dar pe măsură ce
creștem în relația noastră cu Dumnezeu, rugăciunile noastre nu trebuie să rămână la fel
ca atunci când abia am început să ne rugăm.
Trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, dar și să ne rugăm împreună cu ei. Lăsați-i să
repete după tine de la o vârstă fragedă. Du-i la întâlniri de rugăciune. Rugăciunile tale și
rugăciunile celorlalți vor fi cei mai buni profesori ai lor.
"Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată
puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le
întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în
călătorie, când te vei culca și când te vei scula." (Deuteronomul 6: 5-7)
Notă: Fanny Cooney s-a născut și a crescut în Franța. Împreună cu soțul ei, Joe, și cu fiul lor, Jaylon, slujesc ca
misionari în Irlanda. Text Link

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!

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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