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Trăiește în prezența Lui
Autor Ronda Hurst

"Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.
Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră." (Coloseni
3:16)
"Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui." (Psalmii 100:2)
Mai degrabă m-aș găsi în prezența Domnului, decât în oricare alt loc. Prea des
restrângem prezența Lui la clădirile bisericilor noastre, deși e adevărat că acesta este unul
dintre cele mai bune locuri pentru a intra în prezența Lui. Nimic nu se compară cu un serviciu
de închinare cu sfinții Celui Prea Înalt.
"Și, când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și
să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe
Domnul prin aceste cuvinte: "Căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci!", în clipa aceea
Casa, și anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor." (2 Cronici 5:13)

Cu toate acestea, am învățat că ori de câte ori și oriunde încep să-i cânt laudă, prezența
Domnului se face simțită. "Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări
duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului." (Efeseni 5:19)
Îmi amintesc că în copilăria mea, mama întotdeauna cânta acasă sau asculta muzică bună
creștină. Întotdeauna a existat o pace și o bucurie în casa noastră. Privind înapoi, nu pot decât
să cred că acest lucru s-a datorat acestui tip de cântece și muzică, constante în casa noastră.
Mi-am crescut familia la fel, și îi aud pe copiii mei, adulți fiind acum, vorbind despre atmosfera
plină de pace a casei noastre (și care încă există). Nu poți da greș atunci când ridici în slavă
numele lui Isus în casa ta prin rugăciune, citind Cuvântul și lăudându-L prin cântece.
Chiar și necreștinii înțeleg faptul că prin a cânta îți înalți spiritul. Atunci când suntem fericiți și
plin de veselie, cântăm și dansăm. Cu atât mai mult ar trebui ca noi să exprimăm acele
momente de bucurie și fericire prin cântece de laudă în fața copiilor noștri, astfel încât aceștia
să crească știind și cu credință că Dumnezeu este sursa bucuriei și tăriei noastre.
Cântă-i Domnului, pentru ca prezența Lui să umple casa ta!

În căutarea eternului
Autor Laurie Sims

Ai remarcat-o? Nemulțumirea care stă ascunsă... în copiii tăi, în soțul, în
prietenii tăi? Poate o simți chiar tu? Ești neliniștită? Te simți ne la locul tău?
Dorești "ceva"... orice! O vacanță lungă, o rochie nouă, mai mulți "îi place" pe
Facebook... Și apoi te întrebi: "Ce se întâmplă aici?"
Este ca și atunci când te afli în fața frigiderului larg deschisă chibzuind ce
tratație dulce sau sărata ar putea satisface pofta pe care o ai! Uneori, nu ne
este deloc foame, ci de cele mai multe ori avem nevoie doar de apă.
Această dorință este sădită în însăși ființa noastră. Duhul lui Dumnezeu se mișcă în mod clar
în inimile noastre disperate, totuși adesea noi nu ne dăm seama despre ce este vorba. Duhul
Lui ne atrage la El. Dumnezeu pune această dorință în inimile noastre și în Eclesiastul El
dezvăluie sursa acestui dor.
În Eclesiastul 3:11 stă scris că Dumnezeu "a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei". Inimile
noastre tânjesc după lucruri cu valoare eternă, în timp ce noi, în tot acest timp, am aspirat cu
disperare după lucruri temporare. Și toată această alergătură este obositoare.
Însă am vești bune! Dumnezeu ne cheamă la Sine, ca să ne ducă mai în profunzime în ceea
ce sufletele noastre într-adevăr își doresc – chemându-ne către acele lucruri care au valoare
pentru eternitate.
Haideți să-i răspundem chemării! Răpunde și acționează în conformitate! Fă în așa fel încât
timpul tău de rugăciune să devină puternic, și care să nu se învârtă numai în jurul propriilor
nevoi și dorințe. Lasă cântecul inimii tale să fie uns și să-L înalțe pe El.
Matei 6:33 ne spune să "căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate

aceste lucruri vi se vor da pe deasupra".
Caută-L pe El întâi de toate. Intră în prezența Lui care este eternă și în care toate lucrurile
lumești pe care credeam că le dorim apar ca superficiale și trecătoare în comparație cu
lucrurile luminoase și minunate ale lui Dumnezeu. După asta tânjim de fapt și în El găsim ceea
ce ne dorim cu adevărat.
"Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele." (Psalmii 40:8)
Perspectiva asupra lucrurilor pe care le-am dorit odată se schimbă în prezența Lui, iar acum
ne dorim căile Lui și voia Lui. Noi dorim ca ploaia Lui vindecătoare să cadă peste noi și să
curețe nemulțumirea prăfuită din mintea noastră, să spele picăturile pline de noroi ale epuizării
după toată alergătura noastră și să ne ducă înapoi în pacea Lui, înapoi în prezența Lui, înapoi
în locul unde inimile noastre, sufletul nostru și mintea noastră într-adevăr tânjesc să fie.
Cred că răspunsul este Isus. O, intră în prezența Lui din nou! El este acolo în așteptare.
Notă: Laurie Sims, slujitoare recunoscută oficial în BPUI, este bunicuță a opt nepoței, a fost soție de pastor, cântă la
instrument și vocal, și este bibliotecară medicală la Universitatea de Medicină și Științe Biologice din Kansas City. Ea a
crescut în California de Sud, dar acum locuiește în Kansas City și slujește cu bucurie în biserica Farul Apostolic din
Hamilton, Missouri, împreună cu soțul ei, reverendul Terry Sims.

În prezența Lui
Autor Erin Rodrigues

"O, Doamne, noi trăim cu adevărat într-un timp în care eu am nevoie
disperată de înțelepciune și îndrumare pentru a-i învăța pe copiii mei să Te
îmbrățișeze pe Tine pe deplin și cuvântul Tău." A fost un moment în care
am fost cuprinsă de un spirit de mijlocire. În timpul meu de rugăciune m-am
trezit în spiritul meu din nou copleșită de un sentiment de urgență de a
proteja inimile și mințile celor doi copii mici ai mei.
Noi trăim într-un timp în care vedem că societatea proclamă rapid ceea ce
este bun ca și greșit și ca fiind greșit ceea ce este drept. Au fost zile în
care L-am întrebat pe Dumnezeu: "Cum îmi pot proteja copiii mei de acest? O, Isuse, cum se
poate proteja inocența lor?" Chiar m-am întrebat uneori dacă este sigur să-mi las copiii să iasă
pe ușă.
În timp ce noi nu ne putem ascunde copiii din lume, putem fi proactivi în paza lor prin
îndrumare și rugăciune. Tu și cu mine ne putem ruga. Noi putem intra în prezența Lui. Ca
mamă, am constatat că este cheia pentru protejarea copiilor noștri. Efeseni 6:10-18 ne
amintește că nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Aceasta este o luptă spirituală și, da,
putem mijloci pentru copiii noștri, rugându-se pentru înțelepciune, protecție, pace și tărie.
Îmi amintesc de când eram copil, cum mama petrecea timp în camera ei rugându-se. Mă
așezam pe podea în fața ușii dormitorului ei și ascultam cum ea își înălța vocea către
Dumnezeu pentru cei cinci copii ai ei. Găseam mângâiere știind că mama intra în prezența lui
Dumnezeu pentru noi. M-am simțit în siguranță. M-am simțit protejată. M-am simțit iubită.
Numai Dumnezeu știe unde aș fi fost astăzi dacă nu ar fi fost mama mea care să se roage.

Când mă gândesc la creșterea evlavioasă a copiilor și protejarea nevinovăției lor, îmi vine în
minte Daniel. Pe când el era copil s-au format în el un caracter evlavios și principii divine. Ca
tânăr adult, el a fost înconjurat de o cultură neînfrânată și totuși el nu a căzut pradă seducției.
Valorile dumnezeiești pe care le-a învățat ca și copil i-au arătat că Dumnezeu era centrul a
toate și Dumnezeu era în control.
Ca mamă, îmi găsesc tăria și pacea când intru în prezența Lui. Știu că în mijlocul furtunii
spirituale de astăzi Domnul este în control și El este protectorul copiilor mei.
Notă: Erin Rodrigues, împreună cu soțul ei și cei doi copii, slujește ca misionar al BPUI în Portugalia. Ei păstoresc o
biserică în creștere în regiunea capitalei Lisabona, unde ei învață și instruiesc bărbați, femei și familii să îi slujească lui
Dumnezeu. Sora Rodrigues este de asemenea președintele doamnelor la nivel național a BPU din Portugalia.

Vizionați filmulețul de un minut al Rugăciunii doamnelor – internațional.

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 și hindi.
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.
Debbie Akers

Din căsuța poștală
>Bună dimineața, soră Akers! Rebecca s-a descurcat de minune la scrierea articolului ei. Îmi place să văd persoane
tinere cu așa o pasiune și dorință de Dumnezeu. E ca aerul curat! De altfel toate articolele publicației Rugăciunea
doamnelor sunt întotdeauna foarte bune, mă bucur de fiecare dintre ele, și faptul că această publicație poate fi
împărtășită în așa de multe limbi este o binecuvântare care ne unește. Iubirea în multe limbi… vorbită fluent aici! Te
iubesc, prietena mea dragă! -Laurie Sims
>Dragă soră Liane Grant, uimitor! Articolul acesta a venit chiar la timp (Credință în mijlocul disperării, PRD august
2016). Mulțumesc mult! Acest articol m-a ajutat să mă pun din nou pe picioare, să îmi reînnoiesc încrederea în
Dumnezeu și să-mi reamintesc să cer “promisiunile Lui”. Dumnezeu tocmai a realizat o lucrare mare în mine, care îmi
va schimba semnificativ zilele care vor urma.
Perseverența dumneavoastră în a trimite aceste articole și de a ține pasul cu slujirea doamnelor este apreciată foarte
mult. Mulțumiri sorei Warren, sorei Harding și sorei Staring și bineînțeles sorei Akers. :) Dumnezeu să vă

binecuvânteze! Cu dragoste, Jolie.
>Lui Dumnezeu să-i fie slavă! Vă mulțumesc că v-ați unit cu mine în rugăciune pentru fiul meu Anthony. A fost la
biserică de patru ori în ultimul timp, totuși încă nu este hotărât. Dar, în Numele lui Isus, el va ajunge la acest
angajament, căci Dumnezeu este fidel și drept și nu își va nega Cuvântul. Multe binecuvântări, Sarah AndersonMurphy.
>Dragă soră Akers, vă mulțumesc mult pentru efortul pe care îl depuneți în a pune aceste articole împreună. Ele sunt
încurajatoare și înălțătoare. Ați putea să mi le trimiți și în limba spaniolă? Familia noastră păstorește o congregație
spaniolă și sunt sigură că le-ar face plăcere să citească publicația în limba lor. Vă mulțumesc! Dumnezeu să va
binecuvânteze pentru munca dumneavoastră altruistă! - sora Adriana Camp
>Articolele din luna aceasta mi-au adus multă bucurie. Și toate au exprimat atâta adevăr și diferite aspecte ale
disperării.
Mă îmbucură ceea ce aud despre nepoata ta. Ea pare să fie foarte dedicată și o slujitoare adevărată. Fie ca
Dumnezeu să o păstreze și să o binecuvânteze din belșug! Cu toată dragostea, Sandy Negron, translator al publicației
Rugăciunea doamnelor în limba germană.

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)

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!

Urmăriți paginile noastre sociale:
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