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Vizitați Ladies Prayer International pe Facebook și dați "îmi place" paginii noastre!

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

Rugăciuni de protecție
Autor Jordan Brown

Când mă gândesc la rugăciunile de protecție, mă gândesc la Cartea
Psalmilor. Există mai mulți psalmi care adresează petiții lui Dumnezeu pentru
protecția Sa divină, cu ajutorul cărora m-am rugat pentru casa și familia mea.
Câteva dintre versetele mele preferate sunt:
"Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină
în locuința mea. " (Psalmii 4:8),
"Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată."
(Psalmii 7:10),
" Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!"
(Psalmii 9:10),
"Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul
îi ajută și-i izbăvește; îi izbăvește de cei răi și-i scapă, pentru că se încred în El." (Psalmii 37:3940),
"Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde mâinile la luptă, degetele, la bătălie,
Binefăcătorul meu și Cetățuia mea, Turnul meu de scăpare și Izbăvitorul meu, Scutul meu de
adăpost, care-mi supune pe poporul meu!" (Psalmii 144:1-2).
Psalmii menționează multe atribute ale lui Dumnezeu care se referă la protecția Lui. El este numit
APĂRAREA noastră, care înseamnă protector, scut, sau cel ce ne înconjoară ca un gard protector.
El este numit TĂRIA noastră, care înseamnă un loc fortificat, un bolovan, o stâncă sau refugiu. El
este numit CETĂȚUIA noastră, care înseamnă o fortăreață sau o construcție întărită. El este numit
un TURN ÎNALT, care înseamnă o stâncă sau un loc inaccesibil. Îmi place faptul că Domnul este
un turn înalt unde ne putem ascunde și deveni inaccesibili inamicului.
Acestea sunt versete minunate și atribuții a lui Dumnezeu, pentru a căror manifestare ne putem
ruga asupra copiilor noștri. Dumnezeu oferă de bunăvoie protecția Lui celor care Îl urmează și
trăiesc o viață neprihănită. Tot ce trebuie să facem este să îi cerem!
Notă: Jordan Brown este soția lui Mark Brown, mamă a trei copii plini de energie, soție de pastor la Biserica lui Isus din
Watertown, South Dakota și Președintele Doamnelor din districtul South Dakota. Ea este acreditată ca slujitoare în Biserica
Penticostală Unită.

Protecția lui Dumnezeu
Autor Jane Fortaleza

"Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește
niciodată în nevoi." (Psalmii 46:1)
Un lucru pe care familia noastră îl face de fiecare dată când ne urcăm în
mașinile noastre este acela de a-i cere lui Dumnezeu să ne protejeze în timp ce
ne ocupăm de treburile noastre zilnice.
Într-o zi, după biserică, mi-am condus toți copiii acasă și am luat prânzul. Apoi
Jessica, fiica mea de douăsprezece ani, a cerut să cumpere niște lucruri de la magazin pentru
școală. Ca de obicei în acea zi, ne-am rugat pentru protecție când fiica mea și cu mine am plecat
de acasă. Pe drum, nu departe de casa noastră, am văzut că rugăciunea aceea a primit răspuns
într-un mod foarte real.
În timp ce intenționam să fac dreapta pe o stradă aglomerată, am apăsat frâna, dar nu am simțit
nici o rezistentă în pedală. Mașina noastră a continuat cu viteză și volanul a devenit liber. În loc să
întoarcem la dreapta, vehiculul nostru a continuat tot înainte pe două benzi circulate și a lovit un
copac. Ambele airbag-uri s-au umflat și fum ieșea de undeva. Dumnezeu trebuie să fi eliberat
calea pentru noi pentru că nu veneau mașini în nici una din direcții. Dacă aș fi făcut dreapta către
strada aglomerată, s-ar fi putut întâmpla să mă ciocnesc cu alte mașini. Am fi putut ajunge în
spital, am fi putut răni pe alții sau chiar să provocăm moartea cuiva. Oamenii cu inimă îngrijorată sau grăbit să ne ajute și a venit și soțul meu. Paramedicii și poliția au sosit și banda a fost închisă
momentan. Am fost atât de recunoscătoare că Dumnezeu ne-a cruțat pe fiica mea și pe mine de
un accident grav.
Nu aveam idee despre pericolul cu care aveam să fim confruntați în acea zi, dar rugăciunea a dat
roade. Dumnezeu știa dinainte și ne-a protejat la timpul potrivit. Ce pace există în a ști că
Dumnezeu are întotdeauna grijă de noi. Dacă El vede pericolele de care noi nu suntem conștienți,
atunci cu siguranță le vede și pe cele care ne îngrijorează, și El ne va ajuta și în aceste situații.
Psalmii 34:7 ne spune că "îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din
primejdie." Acest verset este o promisiune care aduce odihnă și asigurare inimilor oamenilor
temători de Dumnezeu. Dumnezeu observă căderea unei vrăbii mici, iar Cuvântul Său ne asigură,
"voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii" (Matei 10:31).
Inima mea este plină de recunoștință pentru că în fiecare zi protecția și îndurarea lui Dumnezeu
este cu noi. Ce privilegiu este să slujim unui Dumnezeu care se îngrijește în fiecare zi de noi și ne
ferește de pericole necunoscute. El veghează asupra noastră în fiecare zi și ne păzește de rău și
de pericol. Încredeți-vă în promisiunea Lui și amintiți-vă să-i mulțumiți pentru protecția pe care nu
întotdeauna o putem vedea.
Notă: Jane Fortaleza este soție de pastor și mamă a trei copii. Familia ei trăiește în Winnipeg, Manitoba, unde ea slujește
ca Președintele Doamnelor în Districtul Central Canadian. Marea ei pasiune este să slujească și să trăiască pentru
Dumnezeu.

Rugăciunea funcționează
Autor Beth McFarland

Rugăciunea unei mame poate schimba rezultatul oricărei situații. Ana s-a rugat
și un profet s-a născut. "Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat
rugăciunea pe care I-o făceam." (1 Samuel 1:27)
Nu te descuraja niciodată dacă vezi că te-ai rugat și te-ai rugat și ți se pare că
nu se întâmplă nimic. Dumnezeu este fidel. Cuvântul Său este sigur. Dacă vom
continua să chemăm numele Său pentru copiii noștri, vom culege recompensa
la timpul potrivit. Începeți să mulțumiți Domnului pentru ceea ce doriți să se
întâmple în și pentru copiii voștri. Aveți încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea este
puternică. În timp ce vă rugați, credeți că Dumnezeu vă acordă cererea.
Era o zi obișnuită. Soarele strălucea. Fiica noastră de cincisprezece ani, Amanda, era pregătită
pentru ziua de școală care o aștepta. M-am pregătit să mă rog cu ea și să o îmbrățișez înainte de
a prinde autobuzul școlii către Școala Internațională Angelican din Ierusalim. În acea zi, ca în
oricare alta, m-am rugat Domnului pentru protecția ei, să-i păstreze mintea vigilentă și să o țină
departe de orice rău care s-ar putea apropia. A luat liftul de pe holul apartamentului nostru de la
etajul al treilea. În câteva momente, am privit-o de la fereastră luând autobuzul și plecând.
M-am îndreptat spre balcon în această zi frumoasă, obișnuită. Soțul meu, Robert, era acolo udând
plantele și legumele din grădina noastră mică de pe balcon. Am luat câteva momente să vorbim,
bucurându-ne de soare. Deodată am auzit o explozie masivă. Am spus: "O, nu!! Sunetul a venit
din centrul Ierusalimului, pe unde Amanda trebuia să treacă în drum spre școală". Am început să
ne rugăm lui Dumnezeu pentru oricine ar fi fost afectat în orice s-ar fi întâmplat.
Telefonul a sunat și Amanda ne-a spus că e în siguranță, dar că un bombardier sinucigaș a
explodat pe Strada HaNevim, foarte aproape de școala ei și exact pe aceeași rută pe care ea
tocmai a călătorit către școală. Am început să-i mulțumim Domnului pentru protecția Sa pentru fiica
noastră. Nu există cuvinte care să-mi exprime recunoștința că ne-am rugat împreună în fiecare
dimineață de când a început școala. Nu știm de câte ori Dumnezeu a protejat-o la școală, dar în
acea zi am avut dovada concretă. El aude rugăciunile celor neprihăniți.
"Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale." (Psalmii 91:11)
Notă: Beth McFarland slujește ca reprezentantă a BPUI în Israel/Palestina. Ea este soția lui Robert, mamă a lui Chris, Matt,
și Amanda, și bunică pentru Anglina, Alayna și Connor.

Din căsuța poștală
Dragă PIRD, tocmai ți-am scris să îți spun că publicația este inestimabilă.
Apreciez Cuvântul.
Ruth Maetala, Președintele Doamnelor la nivel național, Insulele Solomon

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, suedeză și vietnameză.
Avem un translator temporar de limbă japoneză. Rugați-vă împreună cu noi pentru
translatori permanenți de limbă sârbă, bulgară și alte limbi!

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!

