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Ce este rugăciunea
Autor Joy Haney

Dumnezeu trebuie să fie de părere că rugăciunea este foarte importantă. El a
păstrat într-un potir din cer fiecare rugăciune pe care ați rugat-o vreodată.
"Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni sau aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută și potire de
aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților." (Apocalipsa 5:8)
Observați că nu le-a pus în containere ieftine. Rugăciunile sfinților sunt
prețioase pentru El. Le depozitează într-un recipient de aur. El nu numai că
aude rugăciunea noastră, ci le păstrează pentru totdeauna.
Ni se spune "Rugați-vă fără încetare" (1 Tesaloniceni 5:17). Ne plac scripturile care ne spun că
Dumnezeu va satisface toate nevoile noastre, le cităm și le trăim. Uneori îi ignorăm pe cei care
ne spun să ne rugăm. Îi ignorăm pur și simplu neascultând de sfatul lor. Apoi ne întrebăm de
ce nu avem victorie sau de ce nu experimentăm trezire.
Rugăciunea îți schimbă viața. Rugăciunea este purificatoare. Rugăciunea ne face să ridicăm
privirea. Rugăciunea constă în a cere și a primi. Rugăciunea este soluția pentru toate lucrurile,
deoarece Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Rugăciunea înseamnă a-L atinge pe Dumnezeu.

Rugăciunea este bucurie... Psalmii 16:11
Rugăciunea este pace... Matei 11:28-30
Rugăciunea este inspirație... Iov 32:8
Rugăciunea este putere... Faptele Apostolilor 4:31
Rugăciunea este răsplătită... 1 Petru 2:12
Rugăciunea este curățire... Isaia 6
Rugăciunea este vindecare... 2 Cronici 7:14
Rugăciunea este energie... Faptele Apostolilor 17:28
Rugăciunea dă credință...Marcu 9:29
Rugăciunea este păstrată pentru totdeauna... Apocalipsa lui Ioan 5:8
Rugăciunea dă încredere... 1 Ioan 5:14

Extract din When Ye Pray (Când te rogi) de Joy Haney. Folosit cu permisiunea autorului.
Notă: Joy Haney este soția regretatului episcop Kenneth F. Haney, fost superintendent general al BPUI. Ea este
mamă a cinci copii, și bunică a zece nepoți. Ea a călătorit pe scară largă în întreaga lume la reuniuni și conferințe de
rugăciune și a scris peste 40 de cărți.

Războinic în rugăciune
Autor Mary Catherine Beek

Când mă gândesc la un războinic, mă gândesc la vechii războinici japonezi,
care pe cât de devotați, la fel de sălbatici și neînfricați erau. De-a lungul
istoriei, multe culturi și-au produs propriile tipuri de războinici, fiecare
pretinzând să fie cel mai bun și mai viteaz. Toți au urmat un anume cod de
onoare și ritualuri pe care le-au considerat a-i face războinici mai buni.
În Deuteronomul 20:1, îl vedem pe Moise încurajându-i pe copiii lui Israel. "Când vei merge la
război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care, și un popor mai mare la număr decât
tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu
tine."
Astăzi, este posibil să nu avem cai și călăreți alergând după noi, dar totuși ne confruntăm cu
bătălii reale. Bătălia cuiva poate fi păcatele trecutului pe care nu le poate uita. Unii pot simți
nesiguranță în privința drumului lor cu Dumnezeu. Alții pot doar să se lupte cu sarcinile zilnice
ale vieții de familie. Toate sunt bătălii reale cu care ne putem confrunta zi de zi. Trebuie să ne
vedem drept războinici - puternici, curajoși, neînfricați și disciplinați în rugăciune.
"Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele." (Psalmii
18:39)
Simți că puterea ta a scăzut sau îți târăști picioarele pentru că îți lipsește angajamentul în viața
ta? Adu-ți aminte, Dumnezeu a avut deja grijă de cei care se vor ridica împotriva noastră.
Dacă viața noastră de rugăciune este consecventă ca cea a unui războinic, nu avem de ce să
ne temem. În fiecare zi ar trebui să ne trezim cu o mentalitate a împărăției cerești și să ne
rugăm pentru voia lui Dumnezeu asupra vieții noastre și a celor din familia noastră.

"Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra
lumii este credința noastră." (1 Ioan 5:4)
Această Scriptură mă încurajează. Ca un creștin născut din nou, Dumnezeu a promis deja că
putem fi biruitori. Aceasta înseamnă că trebuie să depășim slăbiciunile noastre. Punctele slabe
ne pot învinge - sau prin rugăciune pot fi înfrânte.
Războinicii antici nu erau întotdeauna implicați într-o luptă. Cu toate acestea, ei erau coerenți
în ritualurile și convingerile lor. Ei se antrenau în fiecare zi, urmând cu sfințenie o rutină atunci
când nu se luptau într-o bătălie. S-ar putea să nu fim în luptă în fiecare zi, dar trebuie să
rămânem consecvenți în rugăciune pentru a ne construi relația cu Dumnezeu tot mai
puternică. Nu putem să fugim la Dumnezeu doar atunci când apare o situație grea. Trebuie să
rămânem în strânsă comunicare cu El pentru a veghea spiritual.
Iată câteva lucruri, care m-au ajutat să devin mai consecventă în viața mea de rugăciune:
•
•
•
•
•

Desemnați un spațiu de rugăciune.
Stabiliți un timp de rugăciune (ora se poate schimba).
Păstrați un jurnal de rugăciune.
Să aveți notate nevoi specifice de rugăciune (calendar de rugăciune, din zona locală,
din regiune, nevoi globale).
Întotdeauna începeți și terminați cu o laudă pe buze.

Când aveți această structură în viața voastră, implementați-o și în familia voastră. Includeți
soțul și copiii în timpul rugăciunii voastre. Aceasta îi va încuraja pe copii să-și înceapă propria
lor viață de rugăciune. Acest lucru i-a ajutat pe copiii noștri să cunoască și să înțeleagă
puterea rugăciunilor lor.
În toate situațiile, găsește ceva la care te poți conecta, care te va atrage intenționat în
rugăciune. Asta va afecta pozitiv familia ta, viața ta și eternitatea.
Notă: Mary Catherine Beek este soție de misionar în Marea Britanie și în Insulele Canalului. Căsătorită cu James
Beek, ea are două fete prețioase, Cayla și Alexa. În ultimii nouă ani, Mary a fost implicată în diferite slujiri de tineret,
seminarii de căsătorie, ministere ale doamnelor, seminarii de muzică și de lideri, și mai ales a fost soție și mamă.

Impactul pe care îl au rugăciunile pentru copiii noștri
Autor Sharon Turpin

Era o noapte fierbinte din luna august când el a intrat în această lume. Au fost
nouă luni lungi și eu eram nerăbdătoare în sfârșit să-l văd. Vă puteți imagina
surprinderea și teroarea care m-au copleșit când doctorul ne-a informat că
copilul nostru, Dustin, avea spina bifida. Spina bifida apare atunci când oasele
coloanei vertebrale nu se formează corect în jurul măduvei spinării copilului.
Deși nu știam prea multe despre acest tip de defect de naștere, știam că nu
era o veste bună.
Neștiind dacă Dustin va supraviețui prima sa noapte, am chemat imediat pe războinicii în
rugăciune. Iacov 5:14 ne spune să chemăm bătrânii bisericii. Rugăciunile au fost ridicate
pentru Dustin și Dumnezeu a preluat controlul.

Pășind cu credință și trăind în rugăciune, am reușit să trecem prin primii ani de încercare. De-a
lungul timpului am fost martoră a multor minuni, așa cum Dumnezeu mi-a promis. Dustin a
crescut într-un băiețel tot mai inteligent.
La începutul vieții sale, a existat o legătură specială între Dustin și soțul surorii mele, Danny.
Multe ore petrecute împreună au creat o dragoste puternică, care a continuat să crească odată
cu trecerea timpului. În câțiva ani au devenit foarte apropiați.
Nefiind conștientă de impactul pe care Dustin îl avea asupra vieții lui Danny, m-a luat prin
surprindere când el l-a convins pe Danny să participe la o adunare de trezire pe care o aveam
la biserica noastră locală. Ceea ce a urmat apoi a schimbat direcția vieții lui Danny. Privind
înapoi, nu-mi amintesc foarte multe adunări la biserică pe care Danny le-a pierdut după acea
noapte specială. Zilele s-au transformat în luni, și lunile în ani. Dumnezeu i-a redirecționat
complet viața lui Danny, tocmai pentru că un băiețel îl voia pe unchiul său în biserică împreună
cu el și nu s-a temut să-l întrebe. Biblia ne spune în Iosua 1:9, "Nu te înspăimânta și nu te
îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face."
Nu am știut că timpul nostru cu Danny era limitat, dar Dumnezeu a știut. El a trăit numai
șaisprezece ani după acea adunare când s-a întors la Dumnezeu. El a trăit din plin pentru
Dumnezeu, povestindu-și istoria despre modul în care Dumnezeu a folosit un băiețel de trei
ani pentru a-l ajuta să-și găsească drumul înapoi la El.
Nu știm niciodată cum va lucra Dumnezeu prin copiii noștri. Cred că rugându-ne pentru ei este
o investiție în Împărăție. Rugăciunile noastre au un impact puternic asupra copiilor. Rugândune ca Dumnezeu le dea puterea de a face ceea ce trebuie să facă în fiecare zi poate schimba
viața unui copil. A dat rezultate pentru Dustin și, de asemenea, a adus schimbare în viața
unchiului său.
De multe ori mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă rugăciunile pentru a-l ține pe Dustin în viață nu
ar fi fost făcute. Unde ar fi astăzi? El s-a confruntat cu dificultăți, dar Dumnezeu i-a dat curaj
prin toate acestea. El predică dintr-un scaun cu rotile, încurajându-i pe alții să nu renunțe
niciodată. De la vârsta de trei ani și până în prezent, el a văzut pe mulți primind pe Duhul Sfânt
prin slujirea sa.
Încurajez rugăciunea pentru copiii noștri. Impactul rugăciunii noastre pentru un copil nu poate
afecta numai acel copil, ci și pe mulți alții a căror cale se intersectează cu a lui. Nu știm
niciodată câte vieți vor fi atinse de rugăciunile pe care le-am rugat pentru un copil!
Notă: Sharon Turpin este mama a doi copii, Dustin și Mashella. În prezent, ea servește cu soțul ei, Rev. M. Turpin, ca
soție de pastor la Ministerele Adevărului Universal din Colorado Springs, Colorado. Sharon este în prezent în funcția
de președinte al Slujirii doamnelor din districtul Colorado și, de asemenea, ea este soția superintendentului.

Din căsuța poștală
Am vrut doar să vă spun cât de mult mi-a plăcut articolul sorei Kim Haney în numărul din
septembrie. Viața mea a fost cu siguranță schimbată prin rugăciunea de dimineață și sper că
și alții vor experimenta acest minunat privilegiu. - Wanda Fielder, Director al Slujirii doamnelor
Conexiuni, BPUI
Este minunat - mulțumesc, Isuse! Folosesc mai multe dintre aceste traduceri în biserica

noastră internațională din Paris. Sunt așa o binecuvântare pentru doamne! Traducerea în
filipineză nu a fost disponibilă pentru câteva luni. Așteptăm cu nerăbdare să o primim din nou.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți traducătorii! :) - Darla Brochu
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate materialele pe care mi le-ți trimis. Ele mă ajută să cresc
în a-L cunoaște pe Domnul. -E-mail

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).
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EP IC – responsabilizarea rugăciun ii în co pii
N OIE MBR IE 2017
A trăi cu recunoștință
Învață-mă!
Lecție
O poveste în Luca 17 ne spune despre zece oameni foarte bolnavi. Boala de care sufereau, numită lepră, se răspândea ușor
de la o persoană la alta. Din acest motiv, nu li s-au permis să trăiască în comunitățile lor și erau separați de familiile lor. Deși
trăiau separați de ceilalți, au auzit totuși că Isus avea puterea de a vindeca.
Într-o zi, Isus a venit în orașul în care locuiau. Când El era în apropiere, ei au strigat către El să aibă milă de ei. Isus a avut
compasiune față de ei și i-a vindecat pe toți cei zece. Bărbații erau atât de entuziasmați că au alergat să le spună cele
întâmplate prietenilor și familiilor de care fuseseră separați. Dar unul dintre ei s-a întors înapoi, și întorcându-se la Isus s-a
plecat înaintea lui să-i mulțumească. Ceilalți nouă nu s-au mai întors.
Biblia spune că singurul om, care s-a întors să-i mulțumească lui Isus, a fost complet restaurat. Nu numai boala a fost
îndepărtată, dar toate părțile corpului său au fost complet vindecate. Este important să fim recunoscători și să păstrăm în
perspectivă lucrurile care sunt cu adevărat importante. Există întotdeauna ceva pentru care putem fi recunoscători. Putem trăi
o viață plină de recunoștință.
“Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1
Tesaloniceni 5:18.

Arată-mi!
Activitate
Materiale necesare: hârtie pentru a scrie sau a desena și o mapă pentru a aduna hârtiile. Opțional: un jurnalul nou.
A aduce mulțumire ar trebui să facă parte din stilul nostru de viață. În fiecare zi, rezervați din timpul familiei pentru a
discuta și a nota lucrurile pentru care sunteți recunoscători. Faceți-vă conștienți în mod intenționat de numeroasele
binecuvântări pe care vi le oferă Domnul, inclusiv lucrurile mici pe care le treceți adesea cu vederea.
Pentru a înregistra binecuvântările, desenați o imagine care să le reprezinte sau notați-le pe hârtie Domnului, mulțumindui. Păstrați cele scrise într-o mapă, care să stea la vedere în casa dvs. Poate doriți să creați un jurnal de recunoștință și să
vă înregistrați binecuvântările pentru care dați mulțumire într-un jurnal necompletat, pe care întreaga familie îl poate
folosi, în care puteți scrie și decora.
Din când în când, scoateți hârtiile din mapă și citiți-le din nou în familie.

Antrenează-mă!
Timp de rugăciune
A da mulțumire este un tip de rugăciune. Înălțați rugăciuni de mulțumire pentru numeroasele binecuvântări din viața
voastră. Iată câteva exemple:
•
•
•
•

Îți mulțumesc, Isuse, pentru vindecarea de boală dată (lui) _______.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru frumusețea naturii. Copacii, florile, strălucirea soarelui, adierea vântului sunt toate
daruri speciale de la Tine pentru fiecare dintre noi.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia și prietenii mei.
Îți mulțumesc pentru situațiile dificile din viața mea, care îmi amintesc cât de mult am nevoie de Tine în fiecare
minut al zilei.

DESPRE ACEST CONȚINUT

Acest conținut vă este făcut cunoscut de către Rețeaua Mondială de Rugăciune / Slujirea Rugăciunea Copiilor în colaborare cu
Rugăciunea Doamnelor – Internațional.
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