
   

 

 

 

Publicaţia internaţională “Rugăciunea doamnelor” 

  

Biserica Penticostală Unită                                 Ianuarie 2016 

Vizitaţi Ladies Prayer International pe Facebook şi daţi "îmi place" paginii noastre! 

 

Consecvenţă... O avem? 
Autor Jerolyn Kelley 

Consecvenţă! Consecvenţă! Consecvenţă! De ce permitem ca acesta 
să devină un cuvânt care doare?  Suntem consecvenţi în a mânca, în 
a dormi, în a face baie şi în a munci. Să sperăm că suntem 
consecvenţi în a merge la biserică, în a plăti a zecea parte din venit, în 
a da mărturie, precum şi în alte discipline creştineşti. 
  
Din păcate, intenţiile bune adesea nu ajung să se materializeze când 
vine vorba de a-i învăţa pe copiii noştri să se roage şi a participa la 
devoţiuni zilnice. Tot mereu, ne aflăm într-o stare de regret şi frustrare 

deoarece pare să nu avem disciplina de sine atât de necesară. 
  
Cum putem trece de aceste bariere care ne împiedică? Nu există soluții rapide sau 
uşoare. Duşmanul sufletului nostru încearcă să ne abată de la ore consistente de 
rugăciune cu familia noastră. El aruncă în mod constant scuze, aparent valabile, de-a 
lungul vieții noastre de zi cu zi, pentru a ne ţine departe de rugăciunea în familie. Este o 
luptă zilnică. 
  
Ne-am dat seama că stabilirea unei rutine, atunci când copiii noștri erau mici, a fost de 
cea mai mare importanță. Am observat că familiile care sunt întotdeauna grăbite și în 
întârziere, de obicei, nu au mult timp de rugăciune în familie. Mă alarmează faptul că 
părinții își trimit copiii la școală fără a se ruga pentru ei, sau îi trimit la culcare fără nici un 
moment comun de rugăciune. De ce găsim timp pentru atât de multe activități în timpul 
zilei, dar nu reușim să facem timp pentru rugăciune împreună cu copiii noștri? A eşua în 
a împărtăși Cuvântul și a ne ruga cu copiii noștri este la fel de rău ca și faptul de a nu 
asigura hrană naturală pentru ei. 
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Când copiii noștri erau în școală, ei știau că trebuiau să fie îmbrăcaţi și gata la ora 08:10 
în fiecare dimineață. Atunci ne adunam cu toţii în camera de zi, citeam din Scriptură, și 
ne rugam împreună înainte ca ei să plece la școală. A devenit o rutină care ar fi putut fi 
înlăturată de multe alte lucruri de ultim minut, dar am făcut din ea o prioritate și un 
element necesar al dimineţii în ordinea de zi, la fel de important ca spălatul pe dinţi, 
pieptănarea părului, și de a avea materialele şcolare gata pregătite. Devoţiunea nu dura 
mult timp, dar a fost consecventă! Am folosit devoţionale bune pentru copii şi apoi ne 
rugam pentru cineva din biserică, cineva din familia noastră și un misionar. De 
asemenea, ne rugam pentru propria noastră familie. La 8:20 erau gata să plece la 
școală. 
 
De asemenea, este de o importanță vitală pentru copiii noștri să se implice în cadrul 
slujirilor de rugăciune ale bisericii noastre. Acest lucru poate fi o provocare pentru copiii 
mici, dar acesta este momentul potrivit pentru a începe să-i învăţăm că rugăciunea nu 
este o opțiune. Ca familie, am fost mereu prezenţi și implicaţi. Sunt recunoscătoare că 
amândoi copiii noștri şi-au integrat această atitudine în viața lor de adult. 
 
Amintiți-vă întotdeauna că este mai ușor de a instrui un copil decât de a repara un adult. 
Matei 19:14 și Proverbe 22:6 ar trebui să fie ghidul nostru de a aduce copiii la Domnul și 
de a-i învăţa. Haideţi să-i instruim de mici să fie consecvenţi. 
  
Notă: Jerolyn Kelley iubește munca ei misionară în Europa de Nord. Ea locuiește în Glasgow, Scoţia, și 
mulțumește lui Dumnezeu pentru soţul, copiii, și nepoții ei minunaţi.  

 

  

Ȋnregistraţi-vă GRATUIT pentru 

această publicaţie!  

 

  

Paşii rugăciunii consecvente 
Autor Leah Seagraves 

O mamă a venit la mine cu lacrimi în ochi. "M-am rugat până când nu 
știu dacă mă mai pot ruga", a spus ea. "Fiica mea s-a îndepărtat de 
Dumnezeu, și se pare că cu cât mă rog mai mult, cu atât intră în 
probleme mai mari și se îndepărtează tot mai tare de Dumnezeu. Am 
purtat această povară pe suflet atât de mulți ani!" S-a uitat la mine cu 
ochi triști, obosiți și m-a întrebat, "Crezi că există încă vreo speranță 
pentru ea?" Mi-am dat toată silinţa pentru a asigura această mamă 
care se ruga, că există speranță. Am discutat Galateni 6: 9: "Să nu 

obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de 
oboseală." 
  
Câteva săptămâni mai târziu ea a întrebat: "De ce nu s-a întors încă fiica mea? Cât timp 
va trebui să mai aștept?" Discutând împreună, ea a realizat că, în frustrare ei, a trecut cu 
vederea câțiva paşi mici, dar foarte importanţi, de pocăință pe care fiica ei i-a făcut. În 
timp ce doar cu câteva luni înainte, orice referire la Dumnezeu sau biserică făcea ca fiica 
ei să-şi întoarcă spatele, acum ea a început să ceară rugăciune pentru diverse probleme 
din viața ei. Mama a recunoscut că, deoarece ea a avut în mintea ei un plan dramatic de 
a "alerga la altar" pentru restaurarea spirituală a fiicei sale, ea nu a văzut paşii de 
pocăință ale fiicei. Am deschis Biblia și am citit: "Căci gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă 
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de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de 
gândurile voastre." (Isaia 55: 8 -9) 
  
Frecvent, există noi "rapoarte de victorie." Fiica ei a cerut cărți biblice de studiu. Ea se 
roagă, iar Dumnezeu răspunde rugăciunilor ei. Ea a trimis mulţumiri bisericii pentru 
rugăciunea făcută pentru fiica ei. Acum când scriu aceste rânduri, ea încă nu s-a întors 
pe deplin la Dumnezeu. Dar în fiecare săptămână vedem o altă victorie, încă un pas mic, 
și, cel mai important, nu există pași înapoi! Ea continuă să avanseze, permițând lui 
Dumnezeu să lucreze în viața ei. 
  
Dacă ați simțit vreodată dezamăgire sau frustrare în rugăciune pentru cineva apropiat 
care este pierdut, continuaţi să vă rugaţi și fiţi atenţi la fiecare pas pe care ei îl fac în 
direcţia bună. Amintiți-vă, în cazul în care au părăsit biserica, că ei nu au plecat printr-un 
singur pas. Au parcurs un drum în jos, și acelaşi drum trebuie să îl facă înapoi în sus 
până la victoria finală. "Drumul" poate fi nu tocmai ceea ce tu ai planificat pentru 
mântuirea celui iubit, dar să nu te îndoieşti niciodată, din moment ce tu te rogi, 
Dumnezeu lucrează. Cere lui Dumnezeu să-ți arate "micile" victorii. Le vei găsi prezente. 
El ne-a dat făgăduința în Iacov 5:16: "Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit."  
  
Notă: Crescând ca fiică de pastor, iar acum, ca soție de pastor în SeaTac, Washington, Leah Seagraves a 
văzut de-a lungul anilor multe miracolele de restaurare pe care Dumnezeu le-a săvârşit atunci când ne rugăm. 
Dă-te din drum, si lasa-L să lucreze. 

   

  

Vizionaţi filmuleţul nostru! 
 

  

Din partea redactorului 

 

Dumnezeu face lucruri măreţe! Dumnezeu deschide 

multe oportunităţi şi această publicaţie este acum 

disponibilă în engleză, spaniolă, franceză, germană, 

olandeză, portugheză, rusă, greacă, arabă, persană, cehă, 

chineză, swahili, maghiară, filipineză, indoneziană, română, 

italiană şi norvegiană. Vă rugăm să ne ajutaţi să ne rugăm 

pentru un translator polonez! 

 

Dacă doriţi să primiţi această publicaţie în oricare din 

traducerile menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi 

opţiunea dumneavoastră la LadiesPrayerInternational@aol.com şi noi vom fi 

încântaţi să vă adăugăm la lista de email. 

 

Debbie Akers 
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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 şi pentru copiii bisericii şi comunităţii locale. 

 
Misiunea noastră. Suntem dedicaţi atât progresului spiritual al 
acestei generaţii şi a celor viitoare, cât şi reînvigorării spirituale a 

generaţiilor 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 priorităţi de rugăciune: 
 
1. Mântuirea copiilor noştri. (Isaia 49:25; Psalmi 144:12; Isaia 43:5-6) 
 
2. Ca ei să îmbrăţişeze credinţa la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25) 
 

3. Ca ei să devină slijitori în secerişul Domnului. (Matei 9:38)  

 

 

  

Vizionaţi filmuleţul nostru! 
 

  

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
http://youtu.be/lDUmCjnbVow


 
Slujiri pe care le susţinem... 
 
CASA DE COPII. 
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 adopţia și plasarea copiilor lor în cupluri 
adoptive. 
 
PORTUL SPERANŢEI (HAVEN OF HOPE). Un program pentru fete cu 
vârsta cuprinsă între 13 şi 16 ani cu probleme de comportament si 
emoţionale.  
 
FERMA FARUL (LIGHTHOUSE RANCH) pentru băieţi adolescenţi. 
Vindecare pentru vieţi frânte şi rănite. 
 

 

 

 

 

Urmăriţi paginile noastre sociale: 
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