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Războiul spiritual 
Autor Flo Shaw 

  
Îmi amintesc de când eram copilă un cântec de la școala de 
duminică, care mă mișcă și astăzi. "Poate că nu voi mărșălui 
niciodată în infanterie, nu voi călări în cavalerie, nu voi trage cu 
artileria; poate că nu voi zbura niciodată deasupra inamicului, dar eu 
sunt în armata Domnului." Într-adevăr, ca adulți, Dumnezeu ne-a 
recrutat în armata Sa spirituală să luptăm în rugăciune pentru copiii 
noștri. În Împărăția lui Dumnezeu nu există limite la înrolare. Chiar și 

tinerii și copiii sunt candidați care se pot alătura. 
  
Munca soldatului 
Noi trăim într-o lume plină de câmpuri de luptă; ele există în casele noastre, în școli, în comunități și în multe alte 
locuri în care pășim. Este esențial să ne punem întreaga armura a lui Dumnezeu și să ne angajăm în războiul 
spiritual ca un "soldat bun" în armata Domnului. Acest lucru face parte din munca unui soldat (Efeseni 6:10-18, 
2Timotei 2:3-4). 
  
Războiul spiritual 
Dintr-o perspectivă creștină, războiul spiritual este războiul sau lupta dintre forțele binelui (Împărăția lui 
Dumnezeu) și forțele răului (Împărăția lui Satan) pe plan spiritual. Spiritele rele se străduiesc continuu să intervină 
în afacerile umane într-un efort de a distruge întreaga omenire, inclusiv pe copiii noștri scumpi. 
  
Efeseni 6:12-13.18 declară: "Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în 
locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți 
în picioare, după ce veți fi biruit totul… Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri." Războiul 
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spiritual cuprinde un arsenal de arme de luptă împotriva puterii adversarului. 
  
Armamente strategice 
2 Corinteni 10:3-4 declară: "Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea 
pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de 
Dumnezeu ca să surpe întăriturile." Armamentul strategic folosit în războiul spiritual include: sângele lui Isus; 
numele lui Isus; Cuvântul lui Dumnezeu; credința; Duhul lui Dumnezeu; lauda/revelația unicului Dumnezeu 
adevărat; rugăciunea/postul; legarea/dezlegarea; intervenția angelică/divină etc. 
  
Rugăciunile sunt descrise ca fiind stocate în cădelnițe de aur, și care însoțite de fumul de tămâie călătoresc în 
eternitate pentru a fi revărsate pe pământ la timpul stabilit de Dumnezeu, chiar și după trecerea în mortalitate a 
celor ce s-au rugat. Aceste rugăciuni sunt atât de puternice încât nu vor muri niciodată, ci vor primi răspuns la 
momentul oportun (Apocalipsa lui Ioan 8:3-5). Ca niciodată înainte, este timpul "să călcăm cu bocancii teritoriul 
dorit" și să luptăm pentru binele copiilor noștri, fiind absolut convinși că "lupta nu este a noastră, ci este a 
Domnului." 
 
Notă: Flo Shaw este coordonatorul internațional al Rețelei mondiale de rugăciune și slujitoare licențiată a Bisericii Penticostale Unite 
Internaționale. Ea este soția lui Dwayne Shaw, pastor al comunității Templul Vieții Noi din Austin, Texas. 

  

O inima de rugăciune 
Autor Judi Nicholls 

  
Conform Psalmului 119:105, Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre 
și o lumină pe cărarea noastră. În Cuvântul lui Dumnezeu noi găsim direcția înspre drumul pe 
care ar trebui să umblăm. Credința noastră trebuie să fie ferm ancorată în Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru ca atunci când nu vedem rugăciunile noastre primind răspuns imediat, noi 
totuși să știm că răspunsul este încă pe drum (Ioan 15:7; 1 Ioan 5:14-15). 
  
Rugăciunea este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face pentru copiii noștri. 

Rugăciunea este puternică (Evrei 4:12), eficace (Iacov 5:16), și durează pentru eternitate (Apocalipsa lui Ioan 
5:8). Nu numai că este vital să ne rugăm pentru copiii noștri, dar este la fel de important ca ei să ne vadă pe noi, 
părinții și modele lor, că ne rugăm. Lăsându-i să ne vadă căutându-L pe Dumnezeu în rugăciune pentru nevoile 
noastre și ale altora, ei vor învăța să-L caute pe Dumnezeu pentru ei înșiși. Fiind martorii răspunsului lui 
Dumnezeu dat rugăciunilor noastre, ei vor ști că Domnul va răspunde și rugăciunilor lor. Faptele Apostolilor 10:34 
dovedește că Dumnezeu nu este părtinitor. 
  
Biblia ne spune în Proverbe 22:6, că dacă învățăm un copil calea pe care el trebuie să o urmeze, atunci când el 
va fi bătrân nu se va abate de la ea. Bazându-ne pe acest verset din Scriptură, putem fi siguri că dacă îi vom 
învăța pe copiii noștri să se roage atunci când sunt tineri, și atunci când cresc ei vor ști să alerge la Dumnezeu în 
rugăciune pentru fiecare situație și împrejurare cu care aceștia se vor confrunta în viață. 
  
Îmi amintesc de un eveniment întâmplat pe când soțul meu era directorul Școlii Creștine Speranță Nouă din Eau 
Claire, Wisconsin. Un elev tânăr pe nume Mark a cerut în fiecare zi cu credință rugăciune pentru bunicul său, 
care avea o tumoare pe creier. În ziua programării, când doctorul a deschis prin operație capul bunicului lui Mark, 
tumoarea pur și simplu a căzut pe masa de operație! Miraculos! Mark a asistat la puterea rugăciunii în viața 
familiei lui și a știut că Dumnezeu este credincios să răspundă la rugăciune. După ce s-a rugat pentru bunicul 
său, Mark a asistat personal la puterea rugăciunii și credincioșiei lui Dumnezeu. 
  
A-i învăța pe copii cere timp și este uneori dificil. Cu toate acestea, Biblia ne încurajează în Galateni 6:9, "să nu 
obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală." 
   
  

 

 



Notă: Judi Nicholls este soția lui Raymond Nicholls, ei fiind misionari în ultimii douăzeci și cinci de ani. În prezent, ele slujesc ca misionari în 
Belarus, Polonia și Ucraina. De asemenea, ei sunt coordonatori zonali pentru Țările Baltice și fosta Uniune Sovietică. 

  

 

Fiţi treji şi vegheaţi! 
Autor Bethany Wilson  

  



        
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. 
Avem un translator temporar de limbă japoneză. Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori 

permanenți de limbă japoneză, sârbă și bulgară!  
 

 

 

Debbie Akers 

 

 

"Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și 
caută pe cine să înghită." (1 Petru 5:8) 
  
Privind înapoi la unele atacuri majore din viața mea, pot să îmi dau seama unde am lăsat garda 
jos. Distragerile deveniseră o mare parte din viața zilnică și încet-încet apărarea mea a scăzut și 
ea. Am uitat că eram o țintă și că adversarul meu dădea târcoale ca un leu răcnind gata să mă 
înghită. Putem fi atât de ocupați pentru Domnul, încât însăși relația noastră cu El să aibă o 
prioritate scăzută. Știu că mulți dintre voi aveți exact aceeași mărturie. Te trezești dimineața și 

totul este bine, îți continui ziua și dintr-o dată - boom! Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? Nu-mi mergea totul 
bine în viață? De ce copiii mei? 
  
Mulți dintre noi pot confirma că unele dintre încercările prin care trecem ne iau prin surprindere. Dar de ce să fim 
surprinși? Îi slujești Domnului? Trebuie să ne amintim că această lume nu este casa noastră. Avem o țintă uriașă 
pe capul nostru și suntem urmăriți pentru a vedea dacă lăsăm garda jos. 
  
Scriptura spune că trebuie să fim treji, ceea ce înseamnă să fim cu capul limpede. Nu-l înnora cu îndoială, 
negativitate și distrageri. De asemenea, stă scris că trebuie să fim vigilenți, ceea ce înseamnă că trebuie să 
veghem atenți pentru posibile pericole sau dificultăți. Noi trebuie să veghem și să ne rugăm și pentru copiii noștri. 
Efeseni 6:18 spune: "Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu 
toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții." 
  
Nu trebuie să fim luați pe nepregătite. Nu putem fi naivi în această lume rea. Copiii noștri sunt atacați de spirite 
rele și ispite cu care noi nu ne-am confruntat. Află la ce se uită pe telefoanele lor. Fii exemplul sfințeniei pentru ei. 
În cazul în care ei simt că nouă nu ne place sau nu luăm în serios sfințenia, nici ei nu o vor avea dragă inimilor 
lor. Nu fi naiv. Veghează! Dacă noi nu veghem asupra lor, Biblia ne avertizează că este un adversar care este cu 
ochii pe ei. 
  
Când soțul meu și cu mine am început slujirea noastră la Națiunile Unite în urmă cu aproximativ trei ani, inamicul 
a încercat să distrugă familia noastră în același timp. Pot spune cu adevărat că rugăciunea, postul și rugăciunea 
altora pentru noi ne-au ținut în viață. Cu toate că viața poate fi hectică, nu se merită niciodată să renunțăm la 
mântuirea copiilor noștri. Am învățat atât de mult de-a lungul călătoriei noastre. Nu vom fi luați pe nepregătite din 
nou. Noi încercăm pe cât posibil să fim treji și vigilenți. 
 
Notă: Bethany Wilson este soția pastorului Art Wilson al Bisericii Internaționale Metro-Detroit. Aceasta a început în 2000 ca o biserică 
misionară pe plan local. În 2013 a început slujirea la Națiunilor Unite din Manhattan, New York. Bethany are o diplomă de licență în Consiliere 
creștină și acum își face masteratul în Studii iudaice. 

 

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


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. 
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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. 
 

 

 

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


 

 

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! 


