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Totul ȋncepe acasă 
Autor Stacey Robinette 

Când ȋmi privesc copiii jucându-se cu bucurie în întreaga casă, imitând 
acțiunile și manierele mele, ȋmi amintesc de marea responsabilitate pe 
care o avem ca părinți de a transmite întreaga Evanghelie generației 
următoare. Această sarcină începe în casele noastre atunci când ȋl 
“ȋnvaţăm pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze” (Proverbe 22:6). 
  
Unul dintre secretele ȋn a anunța întreaga Evanghelie, întregii lumi de 

către întreaga biserică este acela de a trăi un exemplu apostolic perseverent în fața copiilor 
noștri acasă. Noi suntem Biserica, nu numai în clădirea în care ne închinăm, ci, de asemenea, 
în vacanță sau oriunde ne-am putea afla. Acest lucru este valabil mai ales acasă unde ne 
creștem copiii. 
  
Ca părinți, avem o mare responsabilitate pentru a ne asigura că ȋn casele noastre se urmează 
principiile evlavioase ȋn prezența copiilor noștri. Știind că ochii lor mici ne privesc întotdeauna, 
noi trebuie să fim atenți să continuăm să umblăm ȋn dreptate, fidelitate, fiind exemple vii ale 
adevărului, sfințeniei, și devotamentul față de Hristos. (Citeşte 1 Timotei 4:12-16.) 
  
În cazul în care casele noastre nu devin un loc de rugăciune și de studiu al Bibliei, vom 
continua să vedem spiritul nelegiuit al acestei generații cum se infiltrează în biserică. 
"Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc" (Psalmii 127:1). 
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 Respectul ȋncepe acasă. 
 Iubirea de Dumnezeu ȋncepe acasă. 
 Compasiunea pentru cei din jur ȋncepe acasă. 
 Rugăciunea ȋncepe acasă. 
 Sfințenia ȋncepe acasă. 
 Curăția ȋncepe acasă.  

Copiii noștri, dacă Domnul întârzie, sunt viitorul Bisericii. Când noi, ca lideri, pastori, profesori 
de şcoală duminicală, mentori, și mai ales părinți ne luăm timp pentru a investi în dezvoltarea 
spirituală a copiilor noștri, ne vom asigura că generațiile viitoare vor primi mesajul Evangheliei.  
  
Notă: Stacey Robinette, ȋmpreună cu soțul ei Charles, sunt misionari din partea Bisericii Penticostale Unite 
Internaționale. Ȋn prezent locuiesc ȋn Viena, Austria, unde Stacey este implicată ȋn diferite slujiri. Stacey este pasioată 
de creşterea celor două fiici, Aleia şi Brienna, ȋl iubeşte pe Isus, viața şi misiunile. 

  

Victorioşi 
Autor Jessica Marquez 
 
Victorios. Acesta este un cuvânt pe care ȋl murmurăm în barbă atunci 
când ne confruntăm cu orice fel de adversitate și ȋncercare care vine ȋn 
drumul nostru. Voi fi victorios. Este aproape ca și cum am încerca să ne 
convingem că vom depăși situația..., că ai noștri copii ȋl vor sluji pe 
Domnul..., sau copilul nostru risipitor se va întoarce acasă. Victorios. 
  
Însăși definiția cuvântului “victorios” ne face să reflectăm:  

 care a obținut o victorie; cuceritor; triumfător. 

 care a învins un adversar. 

 despre, cu privire la, referitor la, sau caracterizat prin victorie.  

Victorie. Ca să fiu victorios, trebuie să existe o victorie. Deci, să-l explicăm. Victoria este:  

 un succes sau un triumf asupra unui inamic în luptă sau război. 

 o altercație terminată într-un astfel de triumf. 

 superioritatea finală și decisivă în orice luptă sau ȋntrecere. 

 un succes sau o poziție superioară obținută împotriva oricărui adversar, oricărei 
opoziții, dificultăți, etc.  

Prieteni, fie că o credem sau nu, suntem în război. Cu scopul de a învinge trebuie să ne 
angajăm în acest război pentru viața copiilor noștri. Trebuie să ne ȋncredem ȋn promisiunile lui 
Dumnezeu. "A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este 
în cer şi pe pământ este al Tău." (1 Cronici 29:11) 
  
Uneori nu înțelegem de ce ne confruntăm cu diferite circumstanțe în viața noastră. Privind cu 
ochiul nostru natural, nu există nici o explicație. "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!" (1 Corinteni 15:57) 
  
Ȋn urmă cu două săptămâni, unul dintre sfinții mai ȋn vârstă ai bisericii mele a venit la mine 
plângând. Ea a spus, "Pastora, am fost evacuată din casa mea. Nu știu unde voi pune capul în 
seara asta." Această doamnă este cu adevărat o închinătoare. Ea este fidelă în toate. Mi s-a 
rupt inima când am văzut-o plângând. I-am spus, "Nu vă faceți griji. Puteți veni să stați la mine 
până când Dumnezeu vă va oferi altceva." M-a sunat mai târziu în acea noapte să-mi spună 
că fiul ei s-a oferit să o găzduiască ȋn casa lui - același fiu pentru care ea a cerut rugăciune la 

 



fiecare adunare timp de patru ani. 
 
Când am intrat la adunare duminica trecută, aceeași soră a alergat la mine cu un zâmbet larg. 
De data aceasta ea a spus, "Pastora, acum că locuiesc cu fiul meu, am avut oportunitatea de 
a împărtăși cu nora mea planul de mântuire. Ea a cerut să fie botezată în numele lui Isus! 
  
Evacuată. Disperată. Cu inima frântă. Fără adăpost. Acestea nu sunt cuvinte care sunt 
sinonime cu victoria. O, dar atunci când avem credință, ea ne dă biruință asupra fiecărei 
situații. 
  
 "Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra 
lumii este credinţa noastră." (1 Ioan 5:4) 
 
Notă: Jessica M. Marquez este profesoară şi conferențiară. Ea păstorește, alături de soțul ei, Viață Nouă Miami 

(Nueva Vida Miami), în Miami, Florida. De asemenea, ea a servit, alături de soțul ei, ca misionar al BPUI timp de 14 

ani în țările Mexic, Costa Rica și Republica Dominicană, slujind femeile în fiecare din aceste țări. 

Text Link 

  

“Isus” ca şi rugăciune constantă  
Autor Saundra Hanscom 
 

"Căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi." 

(Matei 6:8) 
  
La fiecare adunare de rugăciune ȋmi pot aminti din timpul copilăriei şi 
tinereții mele, că exista o soră evlavioasă care se ruga încet, "Isus, Isus, 
Isus," uneori în șoaptă și, uneori, mai tare, dar niciodată perturbând 
rugăciunea comună. Ea a fost folosită în darurile Duhului și a fost un 

războinic puternic ȋn rugăciune. Din fericire pentru mine, ea era chiar mama mea, o văduvă, 
mama singură, și fidelă lui Dumnezeu în fiecare zi din viața ei. Eu cred că rugăciunea ei 
spontană "Isus" însemna lucruri diferite, fără a fi specifică, pentru că Dumnezeu nu are nevoie 
de nici o explicație. El cunoaște nevoia înainte ca noi să-I cerem ceva. 
  
Ȋmi amintesc diferite nivele ale rugăciunii ei “Isus”: 
  
Puternică - Isus - şi un accident de maşină a fost evitat. 
  
Dezamăgită - Isus - ea a strigat atunci când oala sub presiune a explodat cu porumbul pe care 
ȋl conținea, dar ea a fost ferită de capacul zburător. 
  
Tristă - Isus - în cazul în care mecanicul auto a ȋnşelat-o, dar cineva i-a venit ȋn ajutor. 
  
Rănită - Isus - atunci când familia ei nu înțelegea de ce ea mergea la biserică. 
  
Disperată - Isus - la primirea veștii că fiica ei ce părăsise credința a fost împușcată de către 
soțul ei beat și a rămas paralizată de la talie în jos. Isus, te rog cruță-i viața, astfel încât ea să 
se poată întoarce la Tine. Şi s-a ȋntors, dar a trebuit să-şi trăiască viața într-un scaun cu rotile.  
  
Frenetic - Isus - atunci când ea a primit veste din Pakistan, cum că nepotul ei se afla în stare 
critică ȋn urma unei căzături. S-a rugat doar “Isus”, deoarece nu știa detalii sau exact cum să 
se roage. Mai târziu, a aflat că Dumnezeu a trimis un înger să-i slujească și să-l vindece. 
  
Noapte bună - Isus, Isus - spunea ea când îngenunchea și începea să se roage în fiecare 
seară. Am auzit-o spunând: "Doamne, iartă-mă dacă am spus sau am făcut ceva astăzi care 
Ţi-a displăcut." Am întrebat-o de ce s-a rugat astfel, știind că ea nu a greșit cu nimic nimănui. 
Ea a răspuns: "În cazul în care Domnul vine în seara asta, trebuie să fiu pregătită." 
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Vesel - Isus - după treizeci și unu de ani de viață trăită doar pentru Dumnezeu, El i-a trimis un 
bărbat care să o iubească și să aibă grijă de ea până la sfârșitul vieții ei. 
  
Pe langă constanta ei rugăciune “Isus", ea a menținut o continuă relație ȋn rugăciune cu 
Domnul. A avut o mare credință și a avut încredere că Dumnezeu avea să-i răspundă. 
  
La înmormântarea ei, ȋn timp ce eu plângeam uşor, o soră s-a aplecat către mine şi mi-a 
şoptit: "Ce ne lipsește în acest moment este rugăciunea sorei Maria, "Isus, Isus, Isus". Acum 
mi-am ȋnsuşit cu mândrie rugăciunea “Isus", drept moștenire a mea. Copiii și nepoții mei o vor 
auzi cât timp eu voi trăi.  
 
Notă: Saundra Hanscom, împreună cu soțul ei Reverendul Don Hanscom, au servit ca misionari în țările Pakistan si 
Sri Lanka timp de 18 de ani, și în ultimii 20 de ani ca director național al Slujirilor Multiculturale, ȋn BPUI. Ei sunt 
binecuvântați cu trei copii și nouă nepoți – nepoții fiind a șaptea generație de penticostali. 

  

Un cuvânt către slujitoare 
 
Într-o ședință recentă a Rugăciunii Doamnelor, directorul a dat grupului nostru cuvinte, pe care 
le-a primit în rugăciune de la Domnul. Am simțit, că acestea ar fi probabil o încurajare pentru 
alte femei, cum a fost şi pentru noi. 
 
Spune-le doamnelor mele despre dragostea Mea pentru ele. 
Spune-le că Ȋmi pasă. 
Spune-le că sunt prețioase pentru Mine. 
Spune-le că Eu văd chiar şi cele mai mici lucruri care contează pentru ele. 
Spune-le că Mă gândesc la ele. 
Spune-le că vreau ca nici una dintre ele să nu se piardă. 
Spune-le că le-am asigurat victoria. 
Spune-le că am ȋnvins deja - 
fiecare obstacol, 
fiecare încercare, 
fiecare durere, 
fiecare cuvânt rostit împotriva lor, 
fiecare gând, grijă, sau nelinişte pentru ziua de mâine. 
 
Eu sunt cel Victorios. . . 
Eu port coroana celui Victorios și tu ești Mireasa Mea și Eu lupt pentru tine. 
Permite-Mi să fiu Dumnezeul tău în orice situație. 
Pune-Mă la ȋncercare și vei vedea că sunt fidel. 
Nu te voi părăsi niciodată. 
Fără îndoială Eu voi veni din nou şi te voi lua acasă cu Mine. 
(Raiul Meu are nevoie de atingerea ta.) 
 
Aştept. . .  
Ești dispus să laşi totul - invidie, ceartă, griji, îngrijorări, anxietate?  
Ești dispus să laşi totul - astfel încât să poți fii cu Mine pentru totdeauna, 
fără lacrimi, 
fără ȋntristare, 
fără durere, 
liber de orice suferință, respingere, compromis pentru totdeauna? 
 
Aştept. . . 
Aştept ca tu să fii cu Mine!  
O, cât te iubesc, cât Mă ȋngrijesc de tine şi cât doresc prezența ta! 
Ai şi tu aceleaşi sentimente față de Mine? 



Asta e ceea ce Ȋmi doresc. 
Nimic nu ȋți va fi prea greu atunci când Mă ai alături de tine.  
Pot şi te voi ajuta prin orice situație ai trece. 
Nimic nu te va copleşi. 
Sunt de partea ta! 
 
Tu eşti Mireasa Mea. . . 
Te iubesc şi ȋmi doresc să te am alături. 
Vino degrabă să mă ȋntâlneşti, ca să fim ȋmpreună pentru totdeauna. 
 
Cum răspunzi dorului meu? 
Hai un pic mai sus! 
Rămâi un pic mai mult! 
Se va ȋntâmpla ȋn curând! 
Tânjesc după tine. 
 
Crede-Mă când ȋți spun…eşti a Mea. Te-am ales!  

Mesaj primit de Cora Huffman. 
Trimis de Linda Gleason, Preşedinte al Slujirii Doamnelor ȋn BPUI. 

  

Din căsuța poştală 

 
Multe salutări soră Debbie Akers, 
 
   Sunt din Melbourne, Australia unde soțul meu și cu mine păstorim o mică biserică în 
suburbiile de vest. Sunt atât de recunoscătoare pentru publicația lunară “Rugăciunea 
doamnelor” cu toate articolele încurajatoare și subiectele pe care le primesc. Este minunat să 
știm că printre atâtea milioane de femei din întreaga lume ne confruntăm şi noi cu aceleași 
ȋncercări, răni, dezamăgiri, perioade mai grele sau mai uşoare în viață, dar noi ştim că există 
un Dumnezeu! 
   Vă felicit pe dumneavoastră și echipa pe care o aveți pentru redactarea articolelor și am vrut 
să știți că doamnele noastre au fost binecuvântate prin această lucrare. Vă rog să-mi trimiteți 
traducerile în indoneziană și filipineză. 
   Ne rugăm pentru dumneavoastră şi munca pe care o depuneți. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze din belșug pe măsură ce ajungeți la lume prin această lucrare. 
 
-Sora Colleen Damons, Biserica Pentecostală “Credința Apostolică”, Werribee, Melbourne, 
Australia 

 
 

Din partea redactorului 

 

Dumnezeu face lucruri măreţe! Dumnezeu deschide multe 

oportunităţi şi această publicaţie este acum disponibilă în 

engleză, spaniolă, franceză, germană, olandeză, portugheză, 

rusă, greacă, arabă, persană, cehă, chineză, swahili, maghiară, 

filipineză, indoneziană, română, italiană, norvegiană şi polonă. 
Rugați-vă ȋmpreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, 

bulgară şi japoneză! 

 

Dacă doriţi să primiţi această publicaţie în oricare din traducerile 

menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi opţiunea 

 

Debbie Akers 



dumneavoastră la LadiesPrayerInternational@aol.com şi noi vom fi încântaţi să vă 

adăugăm la lista de email. 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

  

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 şi 
pentru copiii bisericii şi comunităţii locale. 
 
Misiunea noastră. Suntem dedicaţi atât progresului spiritual al acestei 
generaţii şi a celor viitoare, cât şi reînvigorării spirituale a generaţiilor 

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 priorităţi de rugăciune: 
 
1. Mântuirea copiilor noştri. (Isaia 49:25; Psalmi 144:12; Isaia 43:5-6) 
 

2. Ca ei să îmbrăţişeze credinţa la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25) 
 
3. Ca ei să devină slijitori în secerişul Domnului. (Matei 9:38)  

 

 

 

  

  
Slujiri pe care le susţinem... 
 
 
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 adopţia și plasarea copiilor lor în cupluri adoptive. 
 
PORTUL SPERANŢEI (HAVEN OF HOPE). Un program pentru fete cu vârsta 
cuprinsă între 13 şi 16 ani cu probleme de comportament si emoţionale.  
 
FERMA FARUL (LIGHTHOUSE RANCH) pentru băieţi adolescenţi. Vindecare 
pentru vieţi frânte şi rănite. 
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Te-ai abonat la revista “Reflecții”? 
   

Această publicație bi-lunară te va binecuvânta și te va inspira. Articolele sunt 
biblice și relevante pentru femeia apostolică de astăzi. Te poți abona pe tine, o 
prietenă, sau poți comanda un pachet cu mai multe exemplare pentru biserica 
ta.  

  
Abonează-te online!  

  
 

 

 

Urmăriţi paginile noastre sociale: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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