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Rugăciunea sinceră a unei mame
Autor Robin Shutes

Povestea mea a început de fapt înainte de nașterea mea. Mama mea a
pierdut al patrulea copil și aproape că și-a pierdut propria viață în acest
eveniment. Ea a cerut Domnului să-i dea un alt copil, cu promisiunea de a-l
da înapoi Lui pentru planurile Sale.
Nu știam istoria asta, dar cu aproape douăzeci de ani mai târziu, m-am găsit
în câmpul de misiune, lucrând împreună cu soțul meu în fosta Uniune
Sovietică. Cam în acea perioadă, cu lacrimile curgând și inima deschisă,
mama mea mi-a spus de promisiunea pe care o făcuse lui Dumnezeu. El a
auzit rugăciunea ei și ea a fost credincioasă acelor cuvinte rostite în fața Lui. Ceea ce este cu
adevărat uimitor este că până în acel moment, eu eram singurul membru al familiei mele care
umbla în adevăr. Viața mea a fost într-adevăr modelată de acea rugăciune sinceră a mamei
mele.
Povestea mea îmi amintește de o altă mamă, care a făcut o promisiune similară. Ana era o
credincioasă devotată din munții lui Efraim. Într-un an, când s-au dus să se închine înaintea
Domnului, Ana și-a revărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu și a promis că, dacă El îi va da un
copil, ea la rândul său, i-ar da copilul înapoi Lui să îi slujească.
"Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: "Doamne
Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce
aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta și dacă vei da roabei Tale un copil de parte
bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui." (1 Samuel 1:10-11)

În 1 Samuel 1:24-28 Biblia ne povestește că Ana și-a ținut promisiunea.
"Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea… L-a dus în Casa Domnului la Silo: copilul era încă mic de tot.
Au înjunghiat taurii și au dus copilul la Eli. Ana a zis: "Domnul meu, iartă-mă! Cât este de
adevărat că sufletul tău trăiește, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea
care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam, și
Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată
viața lui să fie dat Domnului."
Ca mame, fizice sau spirituale, avem privilegiul de a dedica darurile prețioase ce ne-au fost
încredințate Domnului pentru slujirea Lui. Noi în permanență îi acoperim cu rugăciuni și îi
ghidăm prin această viață pentru a deveni mai târziu bărbați și femei ai lui Dumnezeu. Deși am
putea fi nesiguri poate de direcția în care Dumnezeu mai târziu îi va conduce, noi trebuie să
dăm tot ce ne stă în putință. Chiar și gestul de a-i lăsa să plece pentru îndeplinirea planurilor
Lui, poate deveni o mărturie a credinței și încrederii noastre în Hristos.
Notă: Robin Shutes este soția misionarului Mark Shutes. Aceștia au slujit în misiuni globale de mai bine de douăzeci și
trei de ani. Ea servește în prezent în calitate de coordonator al Slujirii Doamnelor în fostele state sovietice și republicile
baltice, precum și în calitate de secretar al Slujirii Doamnelor din Europa și Orientul Mijlociu.

Binecuvântarea istoriei unei nașteri
Autor Esmeralda Delgadillo

Un studiu făcut recent a arătat că există o corelație între istoriile de naștere
pe care mamele le povestesc fiicelor lor și un sentiment puternic de stimă
de sine în fetele adolescente. Cu cât mai des o mamă împărtășește cu fiica
ei evenimentele și emoțiile legate de ziua nașterii ei, cu atât în fiica ei se
produce sentimentul de a avea un scop în viață și o legătură specială cu
mama ei.
Când sora mea avea doisprezece ani, ea a auzit-o din întâmplare pe
mama noastră spunând că ea își dorise s-o avorteze când era însărcinată
cu ea. Acest lucru a dus la faptul că pentru mulți ani ea a adoptat o convingere negativă până
nu demult. Deși știa că s-a născut aproape moartă, un aspect care avea să arunce o umbră
peste ea tot restul vieții, totuși ea nu avea nici o ideea despre faptul că Domnul a vindecat-o
miraculos și că ea însăși e un miracol în viață. Istoria de supraviețuire a sorei mele a devenit
acum o istorie miraculoasă plină de semnificație și o mărturie a intervenției suverane a însuși
Creatorului.
Slava lui Dumnezeu în viețile fiicelor noastre este reîntărit atunci când le reamintim de
adevărul de nezdruncinat: "Ești importantă, te-ai născut cu un scop și un destin, ești unică și
eu sunt binecuvântată că ești o parte din mine."
Deși nu fiecare naștere este una pozitivă, studiile arată că, în timp ce mama se maturizează și
trece de la o etapă a vieții la alta, povestirea trece de la detalii către amintirile emoționale.
Când o mamă în mod intenționat verbalizează cât a fost de prețioasă nașterea fiicei sale în
orice etapă a vieții fiicei ei, ea nu face decât să promoveze sentimente ale propriei valori și de
încurajare în orice împrejurare a vieții fetei. Scripturile vorbesc despre puterea și impactul pe
care cuvintele le au când le rostim în viața celorlalți. Proverbele 25:11 ne spun "un cuvânt spus
la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint."
Multe fiice au pășit prin viață pierdute, singure și lipsite de mângâiere pentru că multe gânduri
bine intenționate nu au fost împărtășite sau exprimate. Ceea ce le spunem fetelor noastre,
dialogul dintre noi, aduce ceva relației.
Imaginează-ți, dacă cuvintele negative au capacitatea de a-i răni pe cei pe care îi iubim, atunci

ce efect ar produce cuvintele de viață și binecuvântare? Asemenea profetului care a rostit
viață asupra oaselor uscate, ca și mame noi putem rosti viață în viețile celor pe care îi iubim,
aprinzând pasiune și dragoste față de Dumnezeu. Fiicele acestei generații privesc către noi
pentru exemplul genuin al experienței penticostale și apostolice în continuă desfășurare.
Mame, lăsați-vă vocile să răsune în viețile fiicelor voastre despre semnificația faptului de a fi
separate de lume. Povestiți-le istoria nașterii, mărturiile care vor scutura și vor forma o
generație care va reflecta slava, prin reflecția ta.
Notă: Esmeralda Delgadillo, Massachusetts, slujește în conducerea unei slujiri în consiliere creștină, ca și soție de
pastor și împreună cu soțul ei Gabriel Delgadillo slujește la Focul Familiei BPU în New Caney, Texas. Ea este mama
unei fetițe de zece ani, Hannah, și a unui fiu de optsprezece ani, Josiah. Esmeralda și-a luat masteratul în consiliere
generală și relații umane la Universitatea Liberty, a absolvit Colegiul Biblic din Texas, este membră a Asociației
Americane a Consilierilor Creștini, face posibilă instruirea în prevenția abuzului sexual al copiilor, este specialistă
certificată în adicții sexuale, și este slujitoare recunoscută oficial în BPUI.

Acoperit cu rugăciune
Autor JoAnn Thornton

Erau întâlnirile din mijlocul iernii, un eveniment anual palpitant la nivel național
pentru liderii de tineri și soțiile lor, care avea loc în St. Louis cu scopul de a
întâlni alte persoane implicate în munca cu tinerii, pentru a învăța, a ne distra și
a lega prietenii. Soțul meu și cu mine, așteptând cu nerăbdare această
călătorie, începuserăm să facem pregătirile. Aveam să descoperim că era dificil
să găsim o persoană de încredere care să aibă grijă de cele două fete ale
noastre, de șapte și respectiv doi ani.
Așa cum știm cu toții, oamenii se vor arăta disponibili să aibă grijă de copiii tăi, însă programul,
convingerile și împrejurările nu coincid întotdeauna cu standardele tale de educație. Eu am
fost crescută într-o familie extrem de disfuncțională, iar datorită mai multor factori legați de
viața de atunci de acasă, eram foarte senzitivă la gândul de a-mi lăsa fetele acasă cu
altcineva. După câteva căutări, am găsit pe cineva în care amândoi ne-am simțit încrezători.
După multe discuții, ne-am decis să îi lăsăm să stea cu fetele pentru zilele în care noi urmam
să fim plecați.
În efortul meu de a face fiecare detaliu cât se poate de sigur, împachetând pentru fete a
însemnat etichetarea hainelor pe care urmau să le poarte în fiecare zi, liste cu timpul de
culcare, obiceiuri, nevoi, numerele noastre de telefon și alte instrucțiuni de precauție. Toate
astea au inclus și explicarea făcută fetelor mele legată de ce avea să urmeze și rugăciuni
asupra lor înainte de plecare. În ciuda a toate cele pregătite, am părăsit orașul cu greutate în
inimă și îngrijorare.
Am ajuns în St. Louis, am început întâlnirile, și petreceam un timp frumos. În cea de-a doua
după-amiază, am sunat să vedem cum le merge fetelor și am descoperit ca anumiți membri de
familie din afara statului veniseră în oraș neanunțați și "se opriseră pentru o vizită". Știind că ei
erau un pericol pentru fetele mele, lumea mea a început să se învârtă. Am vorbit cât am putut
de calm fetelor mele scumpe, am cerut îngrijitorilor să fie extrem de atenți și să ne informeze
când vizitatorii au plecat. După ce am închis telefonul, m-am prăbușit la podea, copleșită de
panică și teamă pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. În timp ce plângeam în fața Domnului,
soțul meu mă consola și se ruga cu mine.
După un timp de rugăciune chinuitor, Domnul mi-a spus cuvinte care încă mă consolează și
astăzi. El a spus, "Dacă am fost capabil să am grijă de Moise în casa Faraonului, sunt capabil
și să am grijă de copiii tăi." O pace de nedescris a coborât peste mine. Dumnezeu m-a
asigurat că El știa de eforturile mele ca mamă, și atunci când strigăm la El în rugăciune, El ne
protejează.

"Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea! De la capătul pământului
strig către tine cu inima mâhnită și zic Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea
înălțată pentru mine!" (Psalmii 61:1-2)
Notă: Joann Thornton a slujit ca președintele Slujirii Doamnelor din districtul Missouri timp de nouă ani. Ea este
binecuvântată să fie măritată cu soțul ei timp de douăzeci și șase de ani, pastorul Chris Thornton. Ei au lucrat cot la
cot în orașul Lebanon, Missouri, unde pasiunea lor este să vadă crescând comunitatea creștină Tabernacolul
Secerișului (Harvest Tabernacle). Ei au împreună trei copii deosebiți, Ceci 24, Celine 19 și Christopher 15, care sunt
iubirile vieților lor.

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 și polonă.
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

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!
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