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O moștenire din partea unei bunici care se roagă 
Autor Stacy Gaddy  
 

Bunica mea sau "buni", cum a fost numită de toată lumea, a fost o femeie fidelă rugăciunii – 
mai precis, ea a aprins cu credință lumânările ei și a citit sincer rugăciunile ei zilnice. Am auzit-
o de multe ori murmurând "Bucura-te, Marie!", în timp ce strângea mărgelele Rozariului. 
Rugăciunea rozariului era ceea ce buni a mea știa să se roage. Aceasta a fost probabil prima 
mea introducere în rugăciune. Sunt atât de recunoscătoare că fiul și fiica mea au moștenit în 
schimb binecuvântarea de-a avea două bunici apostolice puternice, care știu să caute chipul lui 
Dumnezeu. Aceste femei au avut un impact imens asupra copiilor mei. 
 

Îmi amintesc de o bunică din Biblie, care și ea a influențat mult viața nepotului ei. Numele ei a fost Lois și, deși 
numai o caracteristică i s-a dat în 2 Timotei 1:5, aceasta este una puternică: "Îmi aduc aminte de credința ta 
neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta, Eunice…" 
 
Ea a fost o femeie cu o credință autentică. Nu se comporta într-un fel la biserică și apoi trăia altfel acasă, ci 
credința ei în Dumnezeu era consecventă. Ea nu numai că a trăit astfel în prezența familiei ei, dar, evident, 
exemplul ei a fost în mod intenționat învățat și transmis mai departe (2 Timotei 3:14-15). Ce compliment înalt i-a 
făcut Pavel lui Timotei, când a spus că recunoaște aceeași credință în el ca și în bunica sa! 
 
În Tit 2:3 se menționează că femeile în vârstă trebuie să fie învățătoare a lucrurilor bune. Aceasta arată valoarea 
pe care o au femeile în vârstă pentru înțelepciunea lor, perspectiva vieții și anii de experiență. Copiii de astăzi se 
confruntă cu o lume atât de diferită de cea a bunicilor lor, sau chiar și de a părinților lor. Societatea noastră în 
ansamblu sprijină din ce în ce mai puțin principiile evlavioase. Prin urmare, cel mai mare dar pe care un nepot îl 
poate primi este rugăciunea pentru el. 
 
Moștenirea credinței lui Lois a influențat, fără îndoială, mii de oameni prin Timotei în timpul anilor de călătorie și 
predicare a Evangheliei. Singurul moment în care cuvântul "bunică" este menționat în Biblie se referă la Lois. 
Numele ei înseamnă "mai de dorit". Și cum ea a devenit reprezentanta bunicilor evlavioase de pretutindeni, noi 
considerăm că ele sunt mai de dorit decât orice posesie pământească. 
 
Aceasta este luna în care sărbătorim bunicii (n.t. în SUA). Onorăm și suntem recunoscători tuturor bunicilor care 
continuă să arate calea către Adevăr și să se roage cu credincioșie pentru familiile lor. Ce influență imensă au 
bunicile evlavioase în Împărăția lui Dumnezeu! 

 

 



 
 
Notă: Stacy Gaddy locuiește în Cabot, Arkansas, unde lucrează alături de soțul ei, Tim, în biserica Viață Nouă, pe care au început-o împreună 
în 1999. De asemenea, ea slujește activ în diferite roluri în Districtul Arkansas, ca soție a superintendentului districtului. Lui Stacy îi place să le 
vorbească femeilor, să călătorească adesea și este pe punctul de a descoperi ce înseamnă să-i rămână cuibul gol. 

  

Rugăciunile nu mor niciodată 
Autor Dr. Robbie Crawford 
 

Când treceam prin încercările cele mai grele în procesul de a păstori, un slujitor al Domnului 
mi-a spus: "Rugăciunile bunicilor tăi te susțin chiar acum". Bunicii mei evlavioși erau decedați 
de mai mulți ani, dar cred că rugăciunile lor dăinuie și trăiesc acum în favoarea copiilor mei. 
  
Fiica mea a participat recent la o conferință și mi-a spus că cineva acolo a profețit peste ea. "Ei 
au spus că rugăciunile mamei mele se vor împlini. Am fost nerăbdătoare să te sun pentru a 
afla ce te-ai rugat pentru mine". Nu sunt sigură la ce se aștepta ea, dar rugăciunile mele pentru 
copiii mei nu sunt pentru lucruri, poziții sau onoruri. Rugăciunile mele consecvente se bazează 

pe o combinație de optsprezece scripturi, care conțin valorile fundamentale de bază, care au fost sădite în mine de 
către părinții și bunicii mei, și pe care eu sper să le transmit generației următoare. 
  
Rugăciunile mele pentru copiii mei, care sper că vor fi transmise și copiilor lor, sună de regulă cam așa: 
  
Tatăl nostru, care ești în ceruri, noi iubim Numele Tău! 
  
Fie ca Împărăția Ta să fie evidentă în copiii mei și voia Ta să fie făcută în viața lor. 
Ajutați-i să fie autentici, să cunoască adevărul, să iubească adevărul și să-i permită să-i elibereze. 
  
Isuse, satisface nevoile lor. 
  
Iartă-i așa cum și ei îi iartă pe ceilalți. 
Ajută-i să-i iubească și să-i respecte pe ceilalți, chiar și atunci când ei nu o merită. Nu lăsa soarele să apună peste 
mânia lor. Ajută-i să-și pună dușmanii în mâinile Tale, lăsând deoparte dușmăniile sau rănile. 
  
Ferește-i de ispite și eliberează-i de rău. 
Unge-mi copiii. Ajută-i să evite răul prin a avea claritate și integritate mentală și făcând alegeri bune. 
  
Dragoste 
Înconjoară-mi copiii, umple-i, satură-i și consumă-i cu dragostea Ta. 
  
Maturitate emoțională 
Ajutați-i să se maturizeze în Tine și să aibă o bază solidă. Ajută-i să fie exemple și să nu cadă în ziua adversității. 
Dă-le bucurie! Ajută-i să fie pașnici și înceți la mânie. Ajută-i să folosească cuvinte binevoitoare și să fie 
înduplecați cu ușurință. 
  
Neînfricare 
Mă rog ca copiii mei să meargă în puterea, îndrăzneala, încrederea și autoritatea Ta. Ajută-i să nu se teamă de 
rău. 
  
Disciplină de sine 
Învață-i pe copiii mei să se roage și să studieze Cuvântul Tău. Ai grijă de inimile lor. Pune-le un veghetor peste 
lucrurile care vin în mintea lor, dar mai ales peste cele care ies din gura lor, pentru că acestea sunt ceea ce 
defăimează. Ține-i departe de influențele lumii pe măsură ce cresc într-un mediu plăcut, sănătos și evlavios. 
  
Credință 
Fie ca copiii mei să aibă o mare credință, pentru ca nimic să nu fie imposibil. 
  
Umilință 
Mă rog ca copiii mei să fie corecți, să iubească îndurarea și să umble cu umilință înaintea lui Dumnezeu. 

 

 



  
Recunoștință 
Ajută-i pe copiii mei să fie întotdeauna recunoscători pentru mântuirea, moștenirea lor spirituală, tradițiile și 
promisiunile pentru viitor. 
  
Căci a Ta este Împărăția, și puterea și slava în veci! 
Cât despre casa noastră, noi vom sluji Domnului! 
 
 
Notă: Dr. Robbie Crawford a lucrat mai mult de douăzeci și cinci de ani ca profesoară, administrator educațional, ministru licențiat și pastor 
asociat. A obținut un doctorat în educație de la Universitatea din Missouri-St. Louis unde a fost admisă în patru societăți de onoare. Ea este în 
prezent directorul Grădiniței Viață Nouă din St. Louis, Missouri, precum și pastorul copiilor și directorul școlii de duminică. 

  

Casa pe care a construit-o rugăciunea 
Autor Anita Harding 
 

"Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc" (Psalmii 127:1). 
  
Îmi amintesc de lacrimile care mi-au acoperit fața, atunci când prezența lui Dumnezeu a umplut 
camera. A fost ziua în care am primit "binecuvântarea" de la bunica mea. A fost și ziua în care 
mi-am îmbrățișat bunica pentru ultima oară. Au trecut mulți ani de atunci, dar parcă încă mai 
pot simți căldura acelei îmbrățișări. 
  
Amintirea bunicii mele trăgându-mă aproape de ea ca să se roage o binecuvântare asupra 

mea va trăi în inima mea pentru totdeauna. S-a uitat direct în ochii mei și a spus: "Dumnezeu dorește să ai 
acordeonul meu și ungerea care o însoțește". Am fost copleșită de acest mare dar! 
  
Îmi amintesc că acordeonul bunicii și vioara bunicului erau mereu în centrul adunărilor familiare. Cântam cântece 
de laudă și ne rugam împreună ore în șir în camera de zi a bunicilor. Această binecuvântare prețioasă mă ține în  
legătură cu trecutul meu și îmi permite să-mi văd viitorul. Când îi aud pe copiii și nepoții mei adorându-l pe 
Dumnezeu, mă găsesc adesea privind către cer și spunând: "Ne asculți, bunică?" 
  
Și bunica mea ne-a dat încă o binecuvântare specială mie și soțul meu. Ținându-ne mâinile într-ale ei, ne-a spus 
aceste cuvinte: "Veți termina de construit casa pe care eu și bunicul tău am început-o." 
  
De-a lungul anilor am ajuns să înțelegem valoarea acelei binecuvântări. De atunci și până în prezent, am fost 
dedicați să construim casa pe care au început-o bunica și bunicul. Sunt atât de recunoscătoare că am ales să ne 
construim familia în rugăciune, închinare și Cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că toți 
copiii și nepoții noștri îi slujesc lui Dumnezeu astăzi. 
  
Crăciunul trecut, i-am dat celui mai mare nepot al meu o Biblie, pe care soțul meu mi-a dat-o la prima noastră 
aniversare. Nepotul meu a început să plângă sub ungerea Duhului atunci când a deschis cadoul. Printre lacrimi de 
bucurie i-am explicat că noi trebuie să continuăm să construim casa. Cred în inima mea că el a înțeles. A fost o zi 
pe care familia noastră nu o va uita niciodată. 
  
"Ci strângeți-vă comori în cer..." (Matei 6:20). 
  
Rugându-mă binecuvântări asupra familiei mele și transmițându-le "darurilor veșnice" este unul dintre cele mai 
importante lucruri pe care le pot face. Nimic nu-mi dă mai multă bucurie decât să mă rog pentru familia mea. 
Rugăciunile mele mă conectează la trecutul meu și vor trăi mult după ce eu mă voi duce la casa mea cerească. 
Mă rog să nu obosim niciodată în construirea casei, pentru că moștenirea noastră spirituală depinde de ea. 
  
Notă: Anita Harding a lucrat cot la cot cu soțul ei în a-l sluji pe Domnul din 1976. Ea este mamă a doi copii și bunică a șapte nepoți. Ea este  
profesoară de grădiniță pensionată, care continuă să învețe pe alții prin îndrumare. În prezent, funcționează ca secretară al Slujirii Doamnelor 
în  Districtul de Vest. Dragostea și angajamentul ei față de Dumnezeu, familie și prieteni strălucesc puternic prin viața ei. 

 

 

  



Rugăciunea - darul meu! 
Autor Jill Patterson 
 

 
Nu este nevoie de mult timp până când un nou bunic începe să cumpere și să dea daruri 
nepotului lor. Este normal. Hainele mici arată atât de drăguțe! Bunicii vor ca nepoții lor să aibă tot 
ce este mai bun. Așa că, pe cât le permite bugetul, ei ajută cu pătuțul bebelușului, scaun de 
copilaș, cearșafuri pentru pătuț și lista poate continua. 
  
Fiind misionară, trăiesc departe de nepoții mei. Nu am ocazia să îi văd în fiecare zi, nici 
săptămânal și nici chiar lunar. Nu pot călători până la ei cu mașina, și nici ei nu pot veni până la 
mine cu ușurință. Așa că nu mă pot dărui lor în persoană, precum o fac mulți alți bunici. Bunicii 
care trăiesc aproape de nepoții lor pot să aibă grijă de nepoții lor, să-i invite să doarmă peste 

noapte la ei, să gătească mese speciale, să-i aibă la ei în timpul sărbătorilor etc. Poate aș putea să le dau "darul 
îngrijorării". Nu-i așa că ar fi ușor? Cu toate acestea, știm că îngrijorarea nu este de la Dumnezeu. Deci, ce să le 
dau? 
  
Personal eu m-am hotărât să dau darul rugăciunii mele nepoților mei. Rugăciunea ajunge oriunde. Înaintea tronului 
lui Dumnezeu îi numesc "copiii noștri". Dumnezeu este cel care dă viață. El ni i-a dat nouă, iar acum noi, la rândul 
nostru, îi dăruim lui Dumnezeu. Multe biserici au așa-numitele «dedicații ale copiilor», unde mamele, tații, bunicii, 
prietenii și familia bisericească într-o ceremonie simbolică își dăruiesc copiii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, eu 
nu vorbesc despre un serviciu simbolic singular. Eu vorbesc despre o dăruire repetată (sau o lăsare) a copilul în 
grija Tatălui Ceresc prin rugăciune. Este rugăciunea unei bunici pentru ca Domnul să-i ocrotească nepoții acasă, la 
biserică, la școală și la joacă; ca El să fie în viața lor - în inimile, mințile și spiritele lor; pentru ca El să pună un gard 
de spini, de protecție în jurul lor și pentru ca îngerii Săi să-i supravegheze. Ce cadou! 
  
Versetul din Iacov 1:17 reflectă valoarea unui dar ceresc: "orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, 
coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare". O moștenire de la 
bunica este menționată de Pavel în 2 Timotei 1:5: "Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit 
întâi în bunica ta Lois și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine." Haideți să transmitem nepoților noștri 
darurile cerești cele bune! Noi putem face asta! 
 
  
Notă: Valita Jill Patterson locuiește în Europa de Est lucrând și slujind în România, Bulgaria și Ungaria. Ea și soțul ei sunt misionari de 28 de 
ani. 

 

 

  

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 thailandeză și coreeană. 

Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, bulgară și ebraică! 
 

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! 

 

 

  



 
 
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!  

 

 

 

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).  

 

 

 

 


