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Conectați la Sursa de putere 
Autor Rebecca Starr Trammell 
  

  

"Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau 
gândim noi." (Efeseni 3:20) 
  
Eu consider acest verset din Scriptură moștenirea mea de la tatăl meu, William R. Starr. Pe când 
eram copil, l-am auzit rugându-se acest verset. Auzind citându-l, versetul a rămas cu mine și a fost 
unul dintre cele mai mari încurajări ale mele în vremuri de necaz. Am învățat că Dumnezeu este 
acolo pentru mine, în orice situație mă găsesc. Dacă ȋmi păstrez inima curată, viața de rugăciune 

activă şi citirea Bibliei zilnică, atunci legătura mea cu puterea care lucrează în mine va deveni solidă. 
  
Consider că copiii și nepoții mei sunt printre cele mai mari daruri de la Dumnezeu. Psalmul 127: 3 spune: "Iată, fiii 
sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El." Şi chiar atunci când ne bucurăm de 
aceste daruri ale lui Dumnezeu, putem trece prin multe perioade ȋngrijorătoare. Fie că este vorba despre vreo 
boală de-a lor, rebeliune împotriva lui Dumnezeu, nestatornicie sau alte scenarii, fiind conectați la sursă - Isus 
Hristos - este cea mai mare binecuvântare a noastră. La ceea ce ne rugăm Lui în taină, El răspunde în văzul 
tuturor. Nu mă simt niciodată singură pentru că încrederea mea este în Dumnezeu și El a umblat cu mine la fiecare 
pas din drum. 
  
A fost viața mea perfectă? Au primit toate rugăciunile mele răspuns până ȋn acest moment? Nu. Dar Dumnezeul 
meu mi-a promis, El mi-a dat Cuvântul Său și Cuvântul Lui nu m-a dezamăgit. Credința mea este puternică și mă 
simt în siguranță știind că El ȋşi va ține promisiunile. "Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci 
credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa." (Evrei 10:23) 
  
Rămănând conectată la Sursă şi călătorind prin viață, mă rog pentru copiii mei zilnic. Dacă ei trec prin încercări 
care par a fi greu de privit, continuând să mă rog am încredere în Dumnezeu, că El ȋi are în palma mâinii Sale. 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


Dacă El vrea să ȋi transforme într-un vas pe care El ȋl poate folosi, El ȋi va purta prin situații din care eu nu pot să ȋi 
salvez. Ei trebuie să privească spre El și să realizeze că El este Sursa lor, şi nu eu ca părinte. 
  
Cea mai mare binecuvântare pe care o putem da copilul nostru este să-i instruim în modul în care ar trebui să 
meargă (Proverbe 22: 6). Ȋn timp ce noi ȋi instruim, Dumnezeu intervine şi El ȋn formarea lor. Să fim tari și să 
credem că Dumnezeu are cele mai bune intenții ȋn inima Sa pentru noi. Indiferent unde ne aflăm în acest proces, 
trebuie să ne menținem conectați la Sursa noastră de putere, care este Isus Hristos. 
  
Notă: Rebecca Trammell şi soțui ei, David, au păstorit ȋn ultimii douăzeci şi opt de ani la Biserica Apostolică Hristos ȋn Albion, Michigan. Ȋn 
prezent slujesc ca supervisori al districtului Michigan al BPUI. Cuplul Trammell are un fiu Marcus (soția Heidi) şi o fiică Farrah (soțul Terron 
Erwin). Ei au deasemenea doi nepoți deosebiți, Clark şi Cole. 

  

Rugăciune şi post pentru copiii noştri 
Autor Thetus Tenney 
 

Pentru o femeie evlavioasă, a se ruga pentru copiii ei este la fel de natural ca respirația. Postul 
adaugă o altă dimensiune. 
  
David a realizat acest lucru. Atunci când copilul său era foarte bolnav, el a știut că postul și 
rugăciunea erau cele mai eficiente lucruri pe care le-ar putea face pentru copilul său. Conform 2 
Samuel 12:16-25, el a postit șapte zile și s-a rugat ȋn timpul nopții. El știa că pocăința, postul și 
rugăciunea va aduce ȋndurare. 
  

Ezra a fost preocupat de siguranța și bunăstarea familiilor "și a celor mici" ai lor. El a anunțat un timp de post și de 
căutare a lui Dumnezeu pentru "ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot 
ce era al nostru. Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat… Am plecat… 
ca să ne ducem la Ierusalim… Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi şi ne-a păzit de loviturile vrăjmaşului şi 
de orice piedică pe drum și am ajuns la Ierusalim" (Ezra 8:21, 23, 31, 32). 
  
Ȋn drumul nostru spre Ierusalimul ceresc avem nevoie de mâna lui Dumnezeu; avem nevoie de îndrumarea și 
protecția Lui pentru noi și pentru cei mici ai noștri. 
  
Marele profet Samuel s-a născut Anei (1 Samuel 1: 1-20), o femeie care ştia să se roage și să postească. Ea nu 
numai că a dat naștere unui fiu, dar datorită rugăciunii și postului izvorât din disperarea ei, acest fiu s-a născut cu 
ungere divină și a adus ȋntreaga națiune înapoi la Dumnezeu. 
  
Ȋn fiecare an, Ana a făcut o călătorie specială până la templu pentru a aduce jertfe Domnului și pentru a-i da o nouă 
haină fiului ei. Ce exemplu frumos pentru noi astăzi! 
  
Vesta Mangun, o femeie a zilelor noastre, al cărei nume este sinonim cu rugăciune și post, dăruieşte un cadou 
special de ziua fiului ei. Ȋn fiecare an, de ziua lui, ea își petrece ziua în post și rugăciune pentru el. Ce alt cadou mai 
mare poate fi dat? Ea este Ana secolului douăzeci și unu. 
  
"I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest 
lucru, S-a mâniat şi le-a zis: "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine… Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi 
mâinile peste ei." (Marcu 10:13-16) 
  
Prin cuvânt și exemplu, Isus a pus copiii în centrul vieții. Deși El nu a avut copii, El a răspuns copiilor după obiceiul 
ebraic al unui tată. "Nu a avut nici un copil, ca să poată adopta toți copiii" (Bengel). 
  
Rugați-vă pentru copiii lumii. Rugați-vă în mod constant și cu ardoare pentru copiii dispăruți și pentru cei abuzați. 
Evaluați-vă atitudinea și răspunsul față de copiii. Este asemenea lui Hristos? 
  
Notă: Thetus Tenney este o scriitoare şi conferențiară de renume mondial. Ea a fost implicată în slujiri creștine timp de aproape cinci decenii. 
Ea continuă să aibă un program activ ca şi conferențiară, care o poartă peste tot ȋn lume. Ea servește în calitate de coordonator internațional al 
Rețelei Mondiale de Rugăciune și, de asemenea, a slujit în Consiliul de Stat al Educației din Louisiana. Este căsătorită cu T. F. Tenney, 
locuieşte în Tioga, Louisiana, şi au doi copii și cinci nepoți minunați.  

 

 

  



Conectează-te la Sursă 
Autor Glenda Alphin 
 

În ultimul timp, mintea mea a fost plină de gânduri combinate despre viitor și copiii cu care vin în 
contact. Nu trebuie să citeşti foarte mult știrile ca să înțelegi că există un război continuu al minții. 
Binele și răul caută să triumfe prin gândurile și acțiunile altora. 
  
Haim Ginott a spus, "Copiii sunt ca cimentul umed; orice cade pe ei lasă urmă." Fie că este vorba 
de un cuvânt sau o faptă, totul are un impact asupra acestor micuți pe care ȋi iubim. Trebuie să ne 
asigurăm că ȋi conectăm ȋn mod fundamental cu Isus, Cel care ȋi poate susține în mijlocul 

adversității. 
  
Este imperativ ca noi să ȋi legăm pe deplin pe copiii noștri cu sistemul de credință în care sunt crescuți. Instruirea 
este vitală. Nu e suficient ca ei să urmeze pur și simplu planul de mântuire; ei trebuie să aibă o bază biblică în 
doctrină, nu numai pentru ca să o poată împărtăși cu alții, ci şi ca ei să poată sta puternici când ȋntâmpină opoziție. 
Pildele 22: 6 spun: "Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la 
ea." Lumea lucrează din greu pentru a partaja sistemele sale de credință cu copiii noștri. Ce facem noi pentru a 
combate procesul lor? 
  
Mi-am văzut fiicele trecând prin momente dificile în viața lor, când locuiau la mii de kilometri depărtare de noi. Inima 
mea de mama suferea ȋn timp ce mă rugam de departe, dar cu fiecare luptă câştigată am mulțumit lui Dumnezeu 
că El ne-a îndemnat să le ȋnvățăm şi ȋn cele spirituale. Atunci când fetele aveau vârsta de 4 și respectiv 6 ani, au 
început întrebările. "De ce credem asta?" "De ce facem asta?" "Ce a vrut să spună pastorul când a zis asta?" 
Fetele noastre reflectau, și am știut că scenariul "trebuie să faci acest lucru pentru că aşa am spus eu" nu va 
funcționa. Dumnezeu a fost sursa noastră de inspirație. El a binecuvântat eforturile noastre și a dus ȋnvățăturile la 
inimile lor. 
  
Puterea care vine de la învățătura de bază este de neprețuit, și este ceva ce Dumnezeu încurajează în toată 
Scriptura. Deuteronom 6: 4-9 spune cum că israeliții trebuiau să-i învețe pe copiii lor despre El. Deuteronom 11: 
18-21 arată cât important este pentru Domnul formarea copiilor. 
  
Psalmul 119:11 spune: "Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!" Nu este de ajuns ca 
noi să știm ceea ce credem. Copiii noștri trebuie să știe ce credem noi. Cuvântul Lui va fi o lampă pentru picioarele 
lor, dar numai dacă înțeleg pe deplin ceea ce ȋi conectează cu Sursă dătătoare de viața, Isus. 
  
Notă: Glenda Alphin este reprezentantă a BPUI în Finlanda și Islanda. Ȋmpreună cu soțul ei, Mark, ea este autorul seriei «Crescând ȋn 
Dumnezeu». 

 

 

  

 

  

Din căsuța poştală 
 
Aceast e-mail cu publicația Rugăciunea Doamnelor - Internațional a venit chiar la timp. Eu, personal, am fost 
binecuvântată de ea. Prietenii mei și cu mine facem copii pentru alți câțiva prieteni. Dumnezeu să binecuvânteze 
pe toți cei implicați. -ej 

  

                Vizionați filmulețul de un minut al Rugăciunii doamnelor – international. 

  

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


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 dumneavoastră la 

LadiesPrayerInternational@aol.com şi noi vom fi încântaţi să vă adăugăm la lista de email. 

 

Debbie Akers 

  

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 

Ladies Prayer International on 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 
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: 
 

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

 Ca ei să îmbrăţişeze credinţa la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25) 

 Ca ei să devină slijitori în secerişul Domnului. (Matei 9:38) 

 

  

          Trimite acest e-mail unui prieten! 

  

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
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1124871742032&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 
 
 
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. 

 

  

  

 

V-ați ȋnscris deja la revista Reflecții? 
   

Această publicație bilunară vă va binecucânta şi vă va inspira. Articolele sunt biblice şi relevante 
pentru femeia apostolică de astăzi. Vă puteți ȋnscrie pe dumneavoastră, o prietenă sau un grup din 

biserica dumneavoastră locală. 
  

  
Ȋnscrieți-vă online!  

 
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

