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Puterea rugăciunii pentru protecție  
Autor Connie Bernard 

  

"Nu uita să suni acasă." De câte ori am spus aceste cuvinte ca și părinți? Atunci când copiii noștri 
erau încă mici, în orice moment noi știam unde sunt, ei bine, de cele mai multe ori. Știam de 
asemenea și când copiii mei erau în bucluc. Atunci când se făcea liniște în casă, știam că ar fi 
bine să îi găsesc imediat. Nu știai niciodată ce le trecea prin cap să facă. 
  
Ca și părinți, ne-am rugat rugăciuni de protecție pentru copiii noștri. Isuse, păstrează-le trupurile 
puternice. Permite-le să crească sănătoși. Nu permite nici unei boli să îi atingă. Păstrează-i în 
siguranță. Apoi, timpul a zburat și copiii noștri au ajuns să trăiască pe cont propriu. M-am rugat 
mereu rugăciuni pentru protecție, chiar înainte de a avea copii, dar am învățat un nou mod de a 

mă ruga această rugăciune. Cu toții ne rugăm pentru protecția lor, dar rugăciunile variază și se schimbă o dată cu  
schimbările din viață. Iacov 5:16 afirmă, "mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit." În rugăciunile 
mele de zi cu zi mă rog ca Domnul să mă găsească întotdeauna cu inimă dreaptă. Întotdeauna îmi doresc să fiu 
plăcută Lui. 
 
Rugăciunea noastră zilnică ar trebui să includă întotdeauna recunoștință și pocăință. În pocăință, noi recunoaștem 
umanitatea și insuficiențele noastre, venim cu atitudine umilă înaintea Lui. El va onora întotdeauna un duh zdrobit 
și mâhnit (Psalmul 51:17). Când venim la El în acest mod și ne lăsăm cunoscuți de El - atunci când avem acea 
strânsă comuniune cu El - atunci putem merge cu îndrăzneală înaintea tronului harului (Evrei 4:16) cu cererile 
noastre.  
  
Cu ani în urmă, înainte de căderea zidului Berlinului, când fratele Bernard călătorea în Europa de Est, au existat 
momente când nu auzeam de la el până când nu ateriza din nou în Statele Unite. Am învățat să trăiesc punându-
mi încrederea în Dumnezeu și rugându-mă neîncetat pentru protecția lui. De asemenea, am învățat să apreciez cu 
adevărat afirmația, "Este o veste bună, că nu ai nici o veste." Cererile mele in rugăciune, pentru cea mai mare 
parte, se centrează în jurul rugăciunilor pentru protecția familiei mele. Fără îndoială, există momente în care avem 
nevoi specifice și urgente de pus în rugăciune, însă rugăciunile noastre pentru protecție sunt de o mare importanță. 

 

 

http://www.ladiesministries.org/


  
Doamnelor, lăsați-mă să vă încurajez! Este posibil să îți fi crescut copiii în frica și învățătura Domnului (Efeseni 6: 
4), și totuși ei să se rătăcească departe de Dumnezeu. Există situații în care rugăciunile voastre pentru protecție 
sunt singurul lucru care îi susține. Poate te întrebi: "Cum să mă rog pentru fiica mea care ne-a lăsat și pe noi și pe 
Dumnezeu?" Este greu, dar să nu îți pierzi niciodată speranța. Cuvântul Său nu se va întoarce fără rod (Isaia 
55:11). 
  
În încheiere, permite-mi să îți las o rugăciune cu care te poți ruga și pe care o poți aplica la propria situație: 
  
Doamne, pune un gard protector în jurul fiicei noastre. Îți cer să trimiți îngeri slujitori, să vegheze asupra ei. Atunci 
când ea pune capul jos seara, Doamne, adu-i aminte de bunătatea și harul Tău. Harul tău, Doamne, să fie mereu 
prezent în viața ei. Atrage-o la Tine cu dragostea Ta. Permite-i să apeleze la Tine, atunci când se simte nesigură 
sau în pericol. Manifestă-Te ei. Protejează-i inima, Doamne, de răni adânci. Protejează-i mintea, Isus, de 
înșelăciunile dușmanului. Ferește-o de rău. Atinge-i trupul, Doamne, și ține-o puternică. Ea ți-a fost dedicată Ție. 
Mă rog să o reatragi la Tine cu dragostea Ta. Permite-i să simtă Spiritul tău seara, atunci când ea este singură cu 
gândurile ei. Pătrunde-i gândurile și confirmă-i că Tu în continuare îi ești alături, că încă o iubești, și că continui să 
veghezi asupra ei. Îți mulțumesc, Isus, pentru că mă iubești și sunt mereu în atenția Ta. Îți pasă atât de lucrurile 
mici și cât și de cele mari din viața mea și din viața ei. Știu că dai ascultare fiecărei rugăciuni pe care o fac. Vei  
răspunde în conformitate cu voia Ta perfectă. Tu ești Regele nostru suveran și îți pasă. Știu că vei interveni și îți 
mulțumesc pentru asta. 
  
Fie că copiii noștri au doi, doisprezece, douăzeci sau chiar cincizeci de ani, noi încă ne facem griji pentru ei. Este o 
consolare deosebită să știm că ne putem ruga pentru un acoperiș protector asupra lor și să avem asigurarea că El 
va răspunde. El este demn de încredere. 
 
Notă: Sora Bernard este măritată cu Reverendul David Bernard, liderul BPUI. Ei călătoresc peste tot în lume și vorbesc la multe întâlniri 
speciale și conferințe. Ei au trei copii căsătoriți și nepoți. 

  

Rugăciunile noastre nu mor niciodată 
Autor Miriam Sponsler 
 

"Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la 
pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt 
rugăciunile sfinților." (Apocalipsa 5:8) 

Rugăciunile noastre nu mor niciodată. 

Dumnezeul nostru este minunat și întotdeauna fidel, chiar și atunci când ne întrebăm dacă El 
într-adevăr ne aude când ne rugăm. Ne putem întreba, va interveni El într-adevăr în situația 

asta? Inima este prea sălbatică, prea tare, prea confuză, prea rătăcită! Rugăciunile mele vor fi în zadar? 

Nu te teme niciodată! Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, dorințele noastre și strigătul inimii noastre. Când ne 
rugăm în conformitate cu voia Lui, El ne ascultă și îi pasă cu adevărat. El este mai nerăbdător să audă cererile 
noastre și să le răspundă decât am putea crede sau înțelege. Și Dumnezeu este fidel. 

Unele dintre primele mele amintirile din copilărie sunt legate de mama în „camera” ei de rugăciune, strigând către 
Dumnezeu pentru mântuirea copiilor ei. Fiind cea mai mică dintre șapte copii, eu am avut privilegiul de a fi dăruită 
Domnului în cadrul adunării penticostale, însă frații mei mai mari nu l-au avut. Ea se ruga necontenit pentru 
mântuirea lor, chiar și atunci când nici o rază de speranță nu se întrezărea. Cred că rugăciunile ei sunt încă în viață 
și lucrează la inimi. 

Drept dovadă că rugăciunile nu mor niciodată, tatăl meu a fost botezat la optzeci și opt de ani, după ce mama s-a 
rugat pentru el aproape cincizeci de ani. Unul dintre frați s-a întors la Dumnezeu, după un număr de ani trăiți într-
un stil de viață destrăbălat și el acum păstorește o biserică înfloritoare. Un alt frate s-a întors la Dumnezeu după 
decenii în care a fugit practic de El. Întoarcerea lui la Dumnezeu a avut loc după ce mama trecuse deja la gloria 
cerească. Dumnezeu este veșnic și El nu este limitat vreodată de „calendarul” nostru. 

Luca 18 povestește parabola judecătorului nedrept și a văduvei persistente, și cum judecătorul injust până la urmă 

  

 



i-a făcut dreptate datorită insistențelor ei. Dacă știm că ne rugăm în voia lui Dumnezeu, eu cred că putem persista 
în rugăciunile noastre, arătând credință că Dumnezeu va răspunde. Credința noastră poate fi testată, dar El va 
răspunde în timp util. 

Nu renunța la acel copil aflat în derivă! Lasă-te încurajată! Continuă să te rogi și să crezi! Noi nici măcar nu ne 
putem imagina cât sunt de perfecte căile lui Dumnezeu și timpul stabilit de El. Rugăciunile noastre sunt atât de 
prețioase pentru El și ele sunt depozitate în potire de aur. Ele nu mor. 

  
Notă: Miriam este căsătorită cu Mike, iubirea vieții ei de patruzeci și doi de ani. Ea a slujit ca soție de evanghelist, soție de pastor și acum soție 
de misionar în Argentina. Ea este mama mândră a doi fii și a două nurori, și bunică a doi nepoți deosebiți. 

  

Războinic în rugăciune 
Autor Linda Reading 
  

Am auzit titlul de "războinic în rugăciune" de multe ori cu referire la mamele care se roagă 
pentru copiii lor. Un războinic în rugăciune este unul care mijlocește pentru alții, prin lucrarea 
rugăciunii de mijlocire. 
 
Eu nu am fost niciodată căsătorită și nu am copii. Totuși mă găsesc de multe ori rugându-mă 
pentru copii. Îmi place să-i văd răspunzând la atingerea maiestuoasă a Duhului Său. Isus s-a 
rugat pentru copii. 
  

"Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și 
Isus le-a zis: "Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei." După ce Și-a 
pus mâinile peste ei, a plecat de acolo." (Matei 19:13-15) 
  
Nepoatele mele care sunt acum adulți, mi-au spus că în trecut, când auzeau de la mine, "Mă voi ruga pentru tine", 
știau că o să lupt în rugăciune pentru ele. Dumnezeu le-a vindecat, le-a protejat, și le-a dat direcție în viață. Ele 
cunosc puterea rugăciunii de mijlocire. 
  
Un băiat tânăr a venit la biserica noastră în urmă cu ceva ani, pe când se afla în grija unei familii parentale 
profesioniste. El îi aștepta pe acești părinți să-l ia după școala de duminică, și eu mă așezam pe treptele bisericii 
împreună cu el până când ei soseau. Îl ascultam vorbind despre viața lui tulbure și mă rugam împreună cu el 
înainte de a pleca de la biserică în acea zi. Rugăciunea noastră era simplă, dar a rămas cu el chiar și după ce s-a 
întors acasă la mama lui biologică. 
  
Am primit un telefon câțiva ani mai târziu, când el era adolescent. Avea nevoie de un prieten, și a căutat numele 
meu de familie în cartea de telefoane, și a sunat la fiecare număr de telefon, până când a dat de mine. Era tulburat, 
și mi-a spus că el știa că eu mă voi ruga pentru el și situația sa. M-am rugat ca un războinic mijlocind pentru el.  
  
Înfășurați-vă copiii, nepoatele, nepoții și chiar copiii prietenilor voștri în rugăciune. Mijlociți pentru ei cât sunt în 
această lume. Te îndemn să fii un războinic în rugăciune pentru copii. 
 
Notă: Linda Reading s-a bucurat de slujirea ei în muzică timp de mulți ani, în timpul păstoritului părinților ei în Greenfield, Indiana. Ea s-a mutat 
în Florida, în 2010, după un tratament pentru limfom non-Hodgkin în stadiul IV, în 2008. Ea celebrează fiecare zi ca pe un dar de la Dumnezeu. 

 

 

  

Din căsuța poștală 
 
Această publicație este așa o binecuvântare. Tocmai am primit-o pe email și am citit-o imediat. Îmi place mai ales articolul Sorei Bernard despre 
rugăciunea de protecție. Am trei fiice care au părăsit biserica după ce au crescut. Mă rog pentru ele și familiile lor. Mulțumesc din nou. - Etoise 
N ___ 
 
Vă mulțumesc pentru această publicație. Am avut în mod sincer nevoie de ea astăzi, chiar în acest moment. Mă rog pentru băieții mei acum. -
Nadeen 
____ 
 
Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru învățăturile încurajatoare! Sunt învățături minunate cu mărturii, și cum să păstrăm promisiunea 
rugăciunilor. Cu amabilitate, vă cer: doresc să primesc publicația în limba swahili și engleză. Vă mulțumesc, - Onserio. 
 



Raport de laudă 
 
Tocmai am primit această mărturie din partea Președintelui Doamnelor din Venezuela, Deisy Graterol, și m-am gândit că ar fi bine să o 
împărtășesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Kathy Crossley  
 
"Am cerut rugăciune pentru unul dintre pastorii noștri, sora Lina de Bracho. Ea a avut mai multe tumori în jurul tiroidei, și de asemenea, cancer 
de piele pe nas. Ea a fost operată și Dumnezeu a făcut o minune. Doctorul a rămas uimit de cantitatea tumorilor descoperite și a spus că ea nu 
va putea vorbi o lungă perioadă de timp. O săptămână mai târziu, ea a mers pentru un control, iar medicul a fost complet șocat că ea vorbea 
foarte clar și cu o voce plină. De asemenea, el a putut să-i spună că nu a mai găsit nici un semn de cancer și nu mai este nevoie de 
chimioterapie. Lui Dumnezeu să-I fie slavă! Noi suntem recunoscători pentru rugăciunea unită a doamnelor noastre din Biserica Penticostală 
Unită. Dumnezeu să continue să vă binecuvânteze!" 

  

 

  

                     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, 

chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română, italiană, norvegiană, polonă, hindi 
și georgiană. 

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

 
Dacă doriți să primiți această publicație în oricare din traducerile menționate mai sus, vă rugăm 

să trimiteți opțiunea dumneavoastră la LadiesPrayerInternational@aol.com și noi vom fi 
încântați să vă adăugăm la lista de email. 

 

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

 

 

Debbie Akers 

  

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) 

  

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


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! 

 
 

 

 

http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1126020935584&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview

