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Rugăciunea fierbinte 
Autor Tabitha DeTemple 

  
Ai stat vreodată să-ți observi proprii tăi copiii sau copiii unui prieten când 
plâng, se joacă sau pur și simplu se exprimă în diferite moduri? Fiica mea, 
Esther, mă uimește mereu prin pasiunea ei. Tot ceea ce face demonstrează 
multă emoție și intensitate. De multe ori mă găsesc invidiind-o pentru cât de 
entuziasmată poate fi pentru cel mai simplu lucru. Articolul acesta, pe care 
tocmai începusem să îl scriu, m-a dus cu gândul la Psalmii 63:1 și la cât de 
pasionat a fost David în a exprima dorința lui de Dumnezeu. "Dumnezeule, Tu 
ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi 

tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă." 
  
Acum câteva luni eram la o adunare în biserică și se apropia chemarea la altar, și, dintr-o dată, 
fiica mea de doi ani s-a pus jos pe podea și a început să se roage lui Dumnezeu. Nu am 
înțeles tot ce spunea, dar se ruga cu sinceritate și seriozitate. Pe măsură ce noi toți am 
început să ne rugăm, am putut simți prezența puternică a lui Dumnezeu care se mișca în 
clădire. Oamenii nu se rugau rugăciuni scurte și nici nu se grăbeau, ci datorită exemplului unui 
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mic copil de doi ani se aflau și ei acum cu fața la pământ plângând și strigând cu pasiune către 
Dumnezeu. 2 Cronici 7:14 spune: "dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se 
va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din 
ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara." 
  
Când ne smerim înaintea lui Dumnezeu, dându-ne cu totul Lui, noi aducem, în adevăratul sens 
al cuvântului, Iacov 5:16b la viață. "Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit." A 
te ruga fierbinte înseamnă pur și simplu să te rogi cu pasiune și cu scopul de a vedea ceva 
întâmplându-se. Copiii noștri sunt în mod firesc pasionați, dar dacă nu cultivăm o pasiune 
pentru lucrurile lui Dumnezeu în ei și nu le suntem exemple bune, pe măsură ce cresc, ei Îl vor 
înlocui pe Dumnezeu cu o pasiune pentru lucrurile din această lume. 
  
Notă: Tabitha este căsătorită de patru ani cu Daniel, cel mai bun prieten și confident al ei. Au o fetiță frumoasă, Esther. 
Ei sunt numiți misionari în Republica Georgia. Tabitha a fost implicată în biserică pentru cea mai mare parte a vieții ei, 
slujind în numeroase roluri într-o biserică misionară în casa părinților ei și acum în câmpul misiunii cu familia sa. 

 

  

Înainte de partea captivantă 
Autor Laurie Sims  

"Care este secretul tău?" V-ați dorit vreodată să adresați această întrebare 
celor care pare să fi primit răspuns la fiecare rugăciune făcută vreodată? 
Poate că simțiți că v-ați rugat mereu, dar rugăciunile voastre fervente 
(entuziaste) rămân fără răspuns. Simt durerea ta, prietene. S-ar putea crede 
că unii dețin un "telefon regal", având astfel o linie directă cu Dumnezeu. 
Trebuie să vă spun că linia dvs. cu Dumnezeu poate fi la fel de puternică ca și 
a lor. Deci, care este secretul lor? Să aruncăm o privire la Iacov 5:14-18. 
  

Iacov întreabă: "Este vreunul printre voi bolnav?" El instruiește să cheme pe prezbiterii bisericii 
să se roage pentru el și să-l ungă cu untdelemn în numele Domnului. El continuă să spună că 
rugăciunea oferită în credință va restabili pe cel bolnav și că Domnul îl va însănătoși. Ca și 
apostolici, noi suntem foarte familiarizați cu această practică. Dar apoi pasajul continuă să 
spună: "și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate." Hmm... trebuie să existe un motiv pentru care 
iertarea este menționată aici, deși deseori sărim peste acea parte, așa cum pietre aruncate  
sar pe suprafața lacului. 
  
Deci, să citim mai departe pentru a găsi componenta cheie a ceea ce poate împiedica 
rugăciunile noastre și de ce aceasta a fost inclusă. În versetul 16 citim: "Mărturisiți-vă unii 
altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați." Uimitor! Iată componenta cheie! 
Trebuie să ne pregătim înainte de a ne putea aștepta ca restul să funcționeze. Nu putem trece 
cu vederea rolul pocăinței, cu toate acestea, în nerăbdarea noastră avem tendința să ne 
grăbim direct la "partea captivantă" care ne spune: "Mare putere are rugăciunea fierbinte a 
celui neprihănit." 
  
Răspunsul pe care îl căutăm poate fi chiar aici. Dacă dorim cu adevărat ca rugăciunile noastre 
să primească răspuns, atunci să facem o mică pauză aici, înainte de a ajunge la "partea 
captivantă", căci aici ni se spune cum să ne pregătim pentru "partea captivantă". Suntem 
oameni imperfecți, așa că adesea greșim fără a vrea acest lucru. De aceea a murit Hristos 
pentru noi. Pentru a pregăti calea; așadar, haideți să căutăm mai întâi iertarea. Dacă 
îndreptăm relația cu fratele sau sora noastră și recâștigăm o inimă curată înainte de a ne ruga, 

 

 



probabil că vom descoperi că acum avem cheia pentru ca aceste rugăciuni fierbinți ale noastre 
să găsească răspuns. 
  
Notă: Laurie este bunică a opt nepoți, o slujitoare licențiată al BPUI, a fost soție de pastor, muzician/cântăreață, și 
bibliotecară medicală la Universitatea de Medicină și Bioștiințe din Kansas City. Ea a crescut în California de Sud, dar 
acum locuiește în Kansas City, unde slujește cu drag în Farul Apostolic din Hamilton, Missouri, împreună cu soțul ei, 
reverendul Terry Sims. 

  

Puterea rugăciunii dis-de-dimineață 
Autor Kim Haney 
Extras din cartea "Pentru femei care sunt chemate, de către femeile care au răspuns" 
 

 
Nu voi uita niciodată prima dată când am auzit-o. Ca tânără soție, 
proaspăt căsătorită la 20 de ani, soțul meu și cu mine am locuit cu 
părinții lui timp de aproximativ șase luni. În primele ore ale dimineții, pe 
când cerul era încă întunecat, sunete venite din dormitorul de la etaj m-
au trezit speriată din somn. Era sunetul soacrei mele, care se ruga dis-
de-dimineață. 
  

Întotdeauna ea mi-a spus: "Kim, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească în slujba Lui, 
trebuie să dezvolți o viață consistentă de rugăciune zilnică. Este cel mai important lucru 
pe care l-ai putea face vreodată". În al doilea an al căsătoriei noastre, soțul meu a 
început să aibă probleme majore de sănătate. Greutatea care a venit asupra mea 
încercând să-mi dau seama cum să mă descurc în această situație m-a împins către 
camera de rugăciune. În acest timp am început să descopăr în mod personal puterea 
rugăciunii de dimineață și mi-a schimbat viața. 
  
Bărbații și femeile care au mers cu Dumnezeu au avut întotdeauna un timp și un loc 
pentru a se întâlni cu Dumnezeu în fiecare zi. Scripturile specifică că s-au rugat 
devreme dimineața. 
  
Există anumite canale și căi în domeniul spiritual. Putem alege calea aleasă de 
Dumnezeu sau putem alege propria noastră cale, care, de cele mai multe ori, este mai 
convenabilă pentru "carnea" noastră. Dar, dacă ne conectăm la metodele lui Dumnezeu, 
vom vedea că multe rugăciune primesc răspuns și lucruri puternice vor avea loc în 
domeniul Duhului. Biblia ne oferă o perspectivă asupra activității îngerilor din domeniul 
ceresc. 
  
Iacov a avut un vis în primele ore ale dimineții și a văzut îngerii urcând și coborând, 
mergând către ceruri, apoi înapoi spre pământ pentru a-și îndeplini sarcinile pentru 
acea zi. Aceasta ne spune că Dumnezeu are porți; El trimite armatele sale cerești. 
 
Vedem îngerii care îl însoțesc pe Lot, luându-i fizic de mână pe soția și cele două fiice 
ale sale și scoțându-i din Sodoma. Când s-a întâmplat aceasta? Dimineața. Protecția 
divină are loc în primele ore ale dimineții (Genesa 19:15). 
  
"Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea 
Domnului." (Genesa 19:27). 
  
Iov s-a trezit dis-de-dimineață pentru a oferi sacrificii pentru copiii săi, care ar fi același 

 

 



lucru pentru noi când ne rugăm pentru copiii noștri (Iov 1:5). 
  
Dumnezeu distruge captivitatea în primele ore ale dimineții. Moise a fost trimis de 
Dumnezeu să îl confrunte pe Faraon, dar el nu a fost trimis să facă acest lucru la orice 
moment al zilei, ci în primele ore ale dimineții (Exod 7:15). 
 
David cunoștea puterea rugăciunii dis-de-dimineață (Psalmii 5:3, Psalmii 63:1). 
  
Isus Însuși știa secretul spiritual al rugăciunii de dimineață devreme. "A doua zi 
dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc 
pustiu. Și Se ruga acolo." (Marcu 1:35). 
  
Credeți că Biblia plasează evenimente dimineața devreme doar pentru a umple spațiul? 
Cu siguranță că nu! Isaia 14:12 îl numește pe Lucifer "fiul dimineții". El a fost alungat și 
și-a pierdut locul din cer, dar nu și-a pierdut niciodată natura. El are încă în inima lui să 
aranjeze lucrurile în așa fel în viața noastră zilnică, încât să fim atât de ocupați, și să nu 
descoperim niciodată puterea rugăciunii de dimineață. Când nu ne ridicăm din pat să ne 
rugăm, pierdem acel timp de vizitare divină și ungerea activităților zilei. 
  
Există o putere care se va odihni asupra voastră și o ungere care vă va însoți toată ziua, 
atunci când veți recurge la metodele lui Dumnezeu de rugăciune dimineața devreme. A 
umbla în puterea Duhului vine din a primi ceea ce Dumnezeu are pentru mine în camera 
mea de rugăciune. Încearcă-l timp de șase săptămâni și vezi cum va transforma și va  
schimba întregul tău drum cu Dumnezeu. El dorește să ridice biserica Lui în 
dimensiunea puterii, sensibilității și autorității. Niciodată nu veți mai fi la fel. 
 
Notă: Kim este căsătorită cu dragostea vieții ei, Nathaniel Haney. Ea este soție de pastor și prezidează slujirea 
doamnelor la Centrul vieții creștine. Are o diplomă de licență în Slujirea generală de la Colegiul Viață Creștină 
și este acum un instructor acolo. Ea vorbește la diferite evenimente pentru femei, a scris patru cărți și este 
slujitoare licențiată al Bisericii Penticostale Unite Internaționale, dar este "mai presus de toate" mama a cinci 
copii, cu vârste cuprinse între 12 și 22 de ani. 

  

Dați "îmi place" la Ladies Prayer International pe Facebook! 

 
Avem fani Facebook în Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Filipine, 
Suedia, Grecia, Columbia, Canada, Mexic, China, Kenya, Croația, Olanda, 
Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Africa de Sud, Fiji, Australia, Austria, Cipru, 
Malaezia, Pakistan, Italia, India, Franța, Chile, Anglia, Etiopia, Liban, 

Trinidad, Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, Noua Zeelandă, Insulele Solomon, Haiti, 
Indonezia, Papua Noua Guinee, Uganda, Rwanda, Scoția, Danemarca, Coreea de Sud, Nigeria, 
Bolivia, Turcia, Japonia, Afganistan, Germania, Bulgaria, Portugalia și El Salvador. 
 
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 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


parte din această lucrare de rugăciune înfloritoare și pentru că ne ajutați să răspândim cuvântul 
despre această publicație GRATUITĂ și pe pagina de Facebook! 

 

 

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 și 
thailandeză. Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, bulgară și alte 

limbi! 

 
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! 

 

 

 

  

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).Text Link 
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http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
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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 la LadiesMinistries.com! 
 

 
  
 

 

 

Urmăriți ce se întâmplă pe paginile noastre sociale: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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