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Triumfător prin rugăciune
Autor Wanda Fielder

Fiind crescută în biserică de când m-am născut, întotdeauna am crezut
Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat, iar de multe ori m-am sprijinit pe
rugăciunile și credința părinților mei să mă poarte prin situații. Există merit
în această credință oarbă; cu toate acestea, vine un moment în viața
fiecăruia în care trebuie să facem această credință să devină personală și
proprie. De multe ori este nevoie de o perioadă de criză pentru noi să
căutăm cu sârguință o relație personală cu Domnul.
Străduința mea în credință a devenit mai intensă când am devenit părinte,
atunci când am avut responsabilitate pentru altcineva decât pentru mine însămi. A fi conștientă
de răspunderea avută pentru alții poate fi un sentiment copleșitor, dar am știut care e sursa
perfectă de tărie și am ales să-L caut pe El pentru îndrumare.
Datorită căutării mele fidele de îndrumare, nu m-am așteptat să întâmpin așa o cotitură în calea

mea.
Atunci când ne creștem copiii în frica de Domnul încă de la început, ne așteptăm la nimic mai
puțin decât să vedem dăruirea completă a vieții lor Lui. Când fiul nostru cel mai mare a început
să se abată de la Domnul, ne-a șocat total și ne-a îndurerat inimile la maxim. Când el a început
să experimenteze din cele ale lumii și să își schimbe direcția de la calea pe care noi l-am învățat
să o urmeze, am strigat către Domnul. Cu siguranță acest lucru nu e cu putință să se întâmple în
casa noastră cu frică de Dumnezeu, ne gândeam noi. Însă venise timpul ca credința noastră să
fie pusă la încercare.
Am început să mă concentrez asupra Cuvântului lui Dumnezeu, aplicându-l într-un mod foarte
personal la situația noastră. 1Ioan 5:14-15 ne promite, "Îndrăzneala pe care o avem la El este
că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm
că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut." Știam că era voia lui Dumnezeu ca fiul
nostru să îi slujească Lui, așa că am început să mă rog și să revendic Scriptura. 1Petru 5:7 a
fost întotdeauna o sursă de putere pentru mine, și am ascultat porunca sa: "Și aruncați asupra
Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi."
Mărindu-ne credința, soțul meu și cu mine am început să ne rugăm și să pledăm sângele lui Isus
asupra fiului nostru.
Mi-amintesc bine când mă aflam pe podea sub una dintre băncile din sanctuarul nostru,
declarând că Satan nu-l va avea pe fiul nostru. Pledând sângele lui Isus, l-am revendicat pentru
Domnul și am refuzat să renunț la promisiunile lui Dumnezeu. Prin multă rugăciune și post, am
primit răspunsul nostru de la Domnul. El l-a întors pe fiul nostru și i-a reînnoit viața în El.
Această situație a avut loc în urmă cu peste șaptesprezece ani. Sunt încântată să spun că fiul
nostru îi slujește Domnului cu credincioșie din momentul întoarcerii lui. Dumnezeu l-a
binecuvântat cu o soție și copii care trăiesc, de asemenea, pentru Domnul. Suntem
recunoscători peste măsură.
Poți triumfa prin rugăciune. Nu renunța niciodată!
Notă: Wanda Fielder, fondatoarea și redactorul paginii de internet și buletinului informativ Tea-Lightful Inspirations
(Inspirații luminoase la ceai), este în prezent director de relații pentru Slujirea Doamnelor din BPUI. Este căsătorită cu
James Fielder, și ei au păstorit în Portage, Indiana, în ultimii 37 de ani. Ea este mamă fericită a doi fii, Brent și Bryan, și
bunică pentru Maddi și Lincoln.

Triumfător asupra distragerilor în rugăciune
Autor Liane Grant

Dorința noastră de a triumfa în rugăciune este uneori zădărnicită pentru că
avem dificultăți în a face față lucrurilor care ne distrag atenția, înainte și în
timpul nostru de rugăciune. A triumfa înseamnă a învinge sau a avea succes.
Putem fi victorioși asupra presiunii timpului, punând deoparte timp să ne rugăm
în fiecare zi. Apoi, putem avea succes în depășirea distragerilor prin
menținerea concentrării asupra lui Dumnezeu în acea perioadă specială.
În mod ironic, uneori distragerile provin chiar de la copiii pe care îi iubim și
pentru care ne rugăm. După nașterea fiecăruia dintre cei trei fii ai mei, am suferit după timp

petrecut singură cu 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." (Psalmii 63:1). Dar se pare că nu conta cât de devreme mă trezeam, copilul se trezea și el
în timp ce mă rugam. Ce binecuvântare a fost atunci când soțul meu s-a oferit să stea el pentru
o oră în fiecare zi cu copiii și să-mi dea timp pentru rugăciune personală. La urma urmei, era în
interesul lui să aibă o soție care se roagă.
Susanna, mama celebrilor predicatori John și Charles Wesley, a avut o soluție unică pentru timp
de rugăciune neîntrerupt. Deși ea avea în creștere zece copii, iar soțul ei era adesea absent,
Susanna era determinată să aibă două ore de rugăciune în fiecare zi. Ea și-a învățat copiii că ori
de câte ori avea capul acoperit cu șorțul, ea se ruga și nu trebuia să fie deranjată.
Dacă vrem cu adevărat să triumfăm în rugăciune, vom găsi o cale într-un fel sau altul. În
prezent, în plus față de copii, avem și e-mail, mesaje pe telefon, notificări de pe Facebook și
Twitter care se înghesuie să întrerupă timpul nostru de rugăciune. Ne putem opri aceste
distrageri electronice ca să ne concentrăm la rugăciune, dar uneori este greu să reducem la
tăcere propriile noastre gânduri care ne distrag.
În primii ani de căsătorie, am primit niște sfaturi foarte bune de la soția pastorului meu legate de
distragerea atenției în timpul rugăciunii. Ea mi-a sugerat să am cu mine un carnețel unde să-mi
notez orice sarcină sau informație care îmi treceau prin minte în timp ce mă rugam. 2 Corinteni
10:5 vorbește despre "luarea în captivitate a oricărui gând către ascultarea față de Hristos". Prin
a scrie rapid un notat, ne-am putea întoarce la rugăciune fără să ne gândim în mod constant: "O,
trebuie să îmi amintesc să fac lucru ăsta după rugăciune."
Așa că, biruința în rugăciune începe atunci când vom cuceri lucrurile care ne împiedică să
începem să ne rugăm. Vom continua să triumfăm atunci când depășim distragerile din timpul
nostru de rugăciune. Apoi, vom fi cu adevărat capabili să triumfăm prin rugăciune. "Mulțumiri fie
aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos" (2 Corinteni
2,14).
Notă: Liane și soțul ei Scott s-au ocupat de plantarea de noi biserici din Montreal, Quebec în cadrul programului de
misiuni Metro al BPUI. Liane slujește drept președintele Slujirii Doamnelor din Quebec și este fondatorul și
supraveghetor al Traducătorilor regelui, un grup de voluntari dedicat pentru a furniza resurse apostolice în limba
franceză. Ea face, în prezent, o cercetare pentru doctorat cu acest grup de traducători.

Triumfători prin puterea rugăciunii
Autor Tanya Harrod

"Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocrotește-mi viața împotriva
vrăjmașului de care mă tem!" Psalmii 64:1
Am fost binecuvântată să fiu crescută într-o casă care L-a căutat pe
Dumnezeu, cunoscând rugăciunea, credința și încrederea. Crescând am văzut
multe lucruri întâmplându-se ca urmare a puterii rugăciunii.
Când aveam opt ani, am fost într-o cursă cu surorile mele și copiii vecinilor. Am
alergat în vecinătate ca să vedem care era cel mai rapid. Îmi amintesc că gândeam, "Da, am să
câștig". Exact în acel moment m-am prăbușit la pământ, și genunchiul meu a fost rănit până la

os. Eram misionari locali și nu aveam nici o asigurare medicală, iar mama mea nu a știut altceva
să facă decât să se roage și să înfășoare un bandaj mare în jurul genunchiului meu. Într-o oră
m-am reîntors la alergat. Genunchiul meu a fost vindecat în totalitate, cu excepția unei cicatrici
mici pe care încă o mai am, ca și aducere aminte că Dumnezeu răspunde la rugăciune.
De multe ori, putem deveni așa de ocupați în viață încât să nu vedem atacurile spirituale care vin
împotriva noastră. În urmă cu câteva săptămâni, pe când am pus-o la culcare pe Alaina, fata
noastră de opt ani, ea era agitată. Nu m-a îngrijorat, m-am rugat asupra ei și am pus-o la
culcare. Următoarele trei nopți tatăl ei și cu mine am devenit tot mai frustrați de faptul că ea
părea să tragă de timp înainte de culcare și nu voia să doarmă singură. În cele din urmă, în a
patra dimineață în timp ce mă rugam, mi-am dat seama că era vorba de un spirit de frică, dar nu
doar unul mic și normal pe care îl mai au copiii.
M-am așezat lângă Alaina și am întrebat-o de ce este speriată de ora de culcare. Ea a izbucnit
în plâns, spunându-mi cât îi este de teamă să fie singură, în întuneric, și în liniștea aceea prea
mare care se lăsa jurul ei. Am știut atunci că ea era atacată de un duh de frică. Am început să
ne rugăm împreună cu ea și să legăm frica, să legăm minciunile Satanei și să dezlegăm pace
peste ea. Am sunat pe pastorul nostru, care s-a rugat asupra minții ei și împreună am învățat-o
cum să se roage Cuvântul lui Dumnezeu și să folosească promisiunile Sale. A fost nevoie de
încă trei nopți de rugăciune înainte ca frica să o lase complet, dar prin rugăciune am fost
triumfători.
Alaina a aflat acum personal că ea poate triumfa prin puterea rugăciunii, pentru că Dumnezeu i-a
dat pace și ea doarme liniștită în fiecare noapte. Indiferent ce ar putea veni împotriva familiilor
noastre, răspunsul se găsește în rugăciune.
"De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți
avea." (Marcu 11:24)
Notă: Tanya Harrod este căsătorită cu misionarul Nathan Harrod și este binecuvântată să fie mama Alainei și a lui
Lincoln. Familia Harrod a slujit în ultimii treisprezece ani în Spania și păstorește trei biserici din regiunea Cataloniei. Ei
plănuiesc să înceapă noi biserici locale. Ea îi școlește acasă pe cei doi copii și încearcă să fie implicată în orice este
necesar în biserică, inclusiv muzică, tineret și studii biblice.

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/slovacă, chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română,
italiană, norvegiană, polonă, hindi, georgiană, japoneză și suedeză.
Avem un translator temporar de limbă japoneză. Rugați-vă împreună cu noi pentru
translatori permanenți de limbă japoneză, sârbă și bulgară!

Debbie Akers

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)

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!

