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Drumul spre casă 
Autor Mary Loudermilk 

"Un om avea doi fii." Așa începe ceea ce noi numim parabola fiului risipitor. 
Cei doi băieți par a fi diferiți la caracter și ȋn interesele pe care le au. Pe cel 
mai tânăr ȋl considerăm probabil a fi oaia neagră a familiei. A luat o parte 
din averea familiei și a plecat, căutând o viață mai bună. Fratele mai mare 
a continuat, ca şi până atunci, cu munca acasă. 
 
Ce ȋnseamnă a fi un risipitor? Dictionarul explicativ îl definește ca fiind "o 
persoană care își risipește averea, bunurile; cheltuitor; care produce ruină; 

nimicitor, distrugător." De asemenea, noi folosim termenul pentru a descrie pe cineva care s-a 
ȋndepărtat de la Dumnezeu și Biserică. Ei şi-au risipit moștenirea spirituală. 
 
Mulți dintre noi se roagă să-l vadă pe fiul risipitor restaurat la locul lui în familia lui Dumnezeu. 
Nu întotdeauna înțelegem noi motivele pentru care el sau ea s-au ȋndepărtat - deziluzie, rănire, 
pierderea credinței, sau pur și simplu mirajul lumii - dar dorim să ȋi avem din nou cu noi. De 
multe ori, singurul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca ei să-şi dea seama de ceea 
ce fac şi în cele din urmă să se întoarcă acasă. 
 
Uneori, drumul spre casă este lung și singuratic. Ne putem imagina emoțiile pe care fiul 
risipitor le-ar putea ȋncerca, ȋn timp ce este pe drumul de întoarcere. Rușine. Anticipare. 
Ezitare. Întrebări. Ce va crede toată lumea? Mă vor accepta înapoi? Mă vor evita sau se vor 
uita de sus la mine? Mă vor ierta? Mă voi putea integra din nou? 
 
Atunci când te rogi pentru fiul tău risipitor, cere lui Dumnezeu să ȋți dea versete concrete din 
Biblie cu care să te rogi, cu promisiuni pe care să le revendici ȋn rugăciune pentru persoana 
iubită. Mai jos sunt câteva astfel de exemple după care te poți ruga. 
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 Ca el/ea să se trezească la realitate şi să recunoască nevoia proprie de a se ȋntoarce 
acasă. (Luca 15:17-18) 

 Ca el/ea să se căiască şi să renunțe la drumul de păcat. (Proverbe 28:13; Ezechiel 
18:21; 2 Corinteni 7:10) 

 Ca el/ea să ȋşi amintească de iubirea lui Dumnezeu. (Psalmii 34:18; Ioel 2:13) 
 Ca el/ea să simtă foame spirituală. (Matei 5:6; Ioan 6:33-35) 
 Ca Dumnezeu să ȋi redea bucuria mântuirii. (Psalmii 51:12) 

Fiul risipitor nu s-a întors imediat în casa tatălui său. Nu știm cât timp a zăbovit el în acel loc 
îndepărtat până când disperarea i-a ȋndreptat pașii spre casă. Noi trebuie să fim persistente în 
rugăciunile noastre și să nu obosim în timp ce ne rugăm și așteptăm (Galateni 6: 9). De 
asemenea, trebuie să ne pregătim pentru a-i ȋntâmpina cu iubire, compasiune și iertare. Hai să 
alergăm, să-i întâmpinăm și să le urăm bun venit acasă. 
 
"Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe 
grumazul lui şi l-a sărutat mult." (Luca 15:20) 
 
Notă: Mary Loudermilk din Hazelwood, Missouri, ȋndrăgeşte să studieze şi să predea Cuvântul Domnului. Ea scrie ȋn 
special pentru “Revista Reflecții”. 

  

 

  

Rugându-ne pentru fiii rătăciți 
Autor Carla Calhoun 

 
Aproape că toți cei cu care vorbim pot spune că au un fiu risipitor în viața 
lor. 
  
Sunt atât de multe emoții implicate. Am putea simți vinovăție, furie, 
tristețe, rușine sau regret când ȋi vedem repetând același păcat și făcând 
ȋn continuare alegeri proaste. Este foarte ușor să cădem ȋn amărăciune, 
ȋnsă noi nu trebuie să cedăm. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu îi 
iubește chiar mult mai mult decât o facem noi. 
 
Continuă să te rogi! Ei depind de tine. Dă-ți seama că rugăciunile sunt ca 

niște rachete care sunt menite să intercepteze pericolele care ȋl amenință pe cel rătăcit. 
  
Noi putem avea speranța că copiii noștri se vor întoarce din țara inamicului. Dumnezeu nu i-a 
uitat. Planurile sale nu sunt anulate deoarece copilul este într-o stare aflata ȋn derivă. Ȋn 
Ieremia 31:16-17 ni se promite: "Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci truda îţi va 
fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului. Este nădejde pentru 
urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!" (tr. Cornilescu)  
  
Respinge frica. Un acronim pentru “frică” este “dovezi false ce par a fi reale”. Arma cea mai 
eficientă a inamicului este înșelăciunea. Dacă acceptăm minciuna lui Satan că copilul nostru 
nu se va schimba, am fost păcăliți de una dintre cele mai vechi trucuri ale sale. Inamicul știe că 
timpul este scurt și el lucrează ore suplimentare. Fii cel mai rău coșmar al diavolului! "Nu vă 
temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, 
pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!" (Neemia 
4:14) 
  
Ȋmbrățişează bucuria. Este o armă vitală în războiul spiritual de mijlocire pe care ȋl luptăm. 
Când copiii noștri decid să urmeze o cale diferită de ceea ce i-am învățat, încă ne putem 
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bucura și Îi putem mulțumi Domnului pentru ceea ce a făcut deja și pentru ceea ce va face. 
Bucuria nu se bazează pe sentiment, dar pe ceea ce știm. Neemia 8:10 ne asigură că “bucuria 
Domnului va fi tăria voastră”. 
  
Roagă-te pentru ȋndepărtarea îndoielii. Îndoiala pune împrejurările noastre între noi și 
Dumnezeu, în timp ce credința Ȋl pune pe Dumnezeu între noi și împrejurările noastre. 
 
ȊNDOIALǍ = tu - împrejurări - Dumnezeu 
CREDINŢǍ = tu - Dumnezeu - împrejurări 
  
Constituie un grup de rugăciune. Caută câteva personae ȋn care poți avea încredere și care 
doresc cu adevărat să te sprijine. Dă-le solicitări specifice de rugăciune, ȋmpărtăşeşte cu ei 
răspunsuri la rugăciunile ȋnălțate, și mulțumeşte-le. 
  
Eliberează-te de vină și rușine. Renunță la a te ȋnvinovăți pe tine, o altă persoană, sau pe 
Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. Dă-ți seama că îngrijorările nu sunt cu nimic de folos 
nici ție şi nici lor. Transformă-ți grijile în rugăciune. 
  
Roagă-te cu un scop precis, fă rugăciuni specifice. Roagă-te în mod regulat pentru 
protectia copilului de la sex ilicit, vicii, religii false și alte forțe distructive. Cere protecție 
împotriva ispitei, relelor, oamenilor care fac rău, influențelor negative, Satanei și gândirii 
greșite. Ai încredere ȋn Dumnezeu, ca El să folosească experiențele lor rele să le deschidă 
ochii la adevăr și să ȋi orienteze spre decizii mai înțelepte. 
  
Cea mai mare influență a noastră asupra fiilor și fiicelor noastre este prin a reflecta harul, 
adevărul și iubirea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât copilul nostru este în viață, există ȋncă 
speranță. Agață-te de speranța că se vor întoarce. Aminteşte-ți că Dumnezeu îi iubește mai 
mult decât noi! 
  
Notă: Carla a fost căsătorită cu Allan Calhoun douăzeci şi cinci de ani minunați şi au două fete frumoase, Janessa (23) 

şi Amy (19). Ei au pastorat ȋn Barrie, Ontario timp de şaptesprezece ani, au fost asociați ȋn misiunile din Irlanda timp 

de doi ani şi sunt ȋn present misionari ȋn Olanda. 

  

Să continuăm să ne rugăm pentru fiii rătăciți 
Autor Cathy Conn 
 

Sensul de bază al cuvântului risipitor este distrugător. Parabola biblică a 
fiului risipitor spune că el "a risipit tot ce a avut." 
  
Acel copilaş pe care l-am ținut în brațele noastre și pe care l-am îngrijit, 
acum ȋşi distruge viața departe de Dumnezeu. Cum se poate întâmpla 
acest lucru? Se pare că greutatea de a avea de-a face cu un copil care s-a 
rătăcit de la Dumnezeu este aproape de nesuportat uneori. 
  

Ca şi mamă a unui fiu risipitor, noi avem de a face cu vinovăție, durere și un sentiment de 
eșec. Simțim durere profundă când ne vedem copilul făcând alegeri proaste, știind că vor 
aduce atâta tristețe. Este atât de greu să stai neimplicat și să rămâi liniștit când ȋi vezi viață 
ȋnvolburată. Dacă am putea rula pur și simplu ceasul înapoi la vremurile ȋn care ȋi legănam să 
adoarmă sau când ȋi țineam de mânuță pentru a-i proteja de accidente, asta ar aduce oarecum 
calmul ȋn sufletul nostru. 
  
Cum trebuie să ne rugăm pentru acel copil aflat ȋn derivă? Ce putem face pentru a schimba 
cursul vieții lui? La început, suntem atât de rupte și cu inima plină de atâta suferință ȋncât nu 
putem plânge decât în rugăciune. Durerea pare a fi prea mare. 
 
  

 

 



Biblia spune ca fiul risipitor a cheltuit tot ce avea și a început să fie "în nevoie". Eu cred că fiul 
în cele din urmă şi-a dat seama că nu avea nimic și şi-a adus aminte cum ȋi era în casa tatălui 
său. Așa că ar trebui să începem să ne rugăm ca Domnul să-i reamintească copilului nostru 
rătăcit din multele momente ȋn care a simțit minunata şi puternica atingere a Duhului Sfânt. 
 
Cere-i Domnului “pe măsură ce risipitorul se trezeşte dimineața, aminteşte-i de acele vremuri 
prețioase când a simțit ungerea Duhului Sfânt. Când se culcă seara, adu-i înapoi toate acele 
amintiri pe când avea pacea Ta în viața lui/ei. Adu-i aminte de acele vremuri minunate de 
vacanță și de timpul în jurul mesei de cină petrecute împreună cu familia lui/ei. Doamne 
elimină durerea, vindecă amărăciunea, și adu-l/-o la conştientizarea realității. Ȋndepărtează 
furia și înlocuieşte-o cu o bucurie. Elimină duritatea din inima lui/ei și înlocuieşte-o cu 
delicatețe. Scoate mândria și înlocuieşte-o cu umilință. Reȋmprospătează cunoștințele lui/ei din 
Scriptură, și dă-i dragoste pentru Cuvântul Tău. Ia tot ceea ce ȋl/o împiedică să vină înapoi la 
Tine, Doamne.” 
  
Biblia spune că tatăl a văzut fiul risipitor de departe. Nu este oare datorită faptului că tatăl nu a 
renunțat niciodată să creadă că fiul său va veni acasă? Eu cred că ar trebui să privim cu 
anticipare și să veghem la întoarcerea risipitorului nostru. Promisiunile lui Dumnezeu nu dau 
greş. Indiferent ce face fiul risipitor, tu continuă să iubeşti acel copil, aşa cum îi iubește Isus. 
  
Un lucru este sigur, niciodată să nu renunți la rugăciunea pentru fiul risipitor. Femeia care a 
continuat să revină la judecătorul nedrept a primit în cele din urmă răspuns la cererea sa.  
 
Notă: Cathy Conn este măritată cu reverendul Mike Conn, pastor al Bisericii Apostolice din Topeka. Ei au două fiice 
frumoase şi doi nepoți chipeşi. Ea este deasemenea şi preşedintele Slujirii Doamnelor din Kansas. 

  

Din căsuța poştală 
 
Soră Akers, 
 
Vă salut ȋn Numele dulce al lui Isus! Aştept cu nerăbdare să primesc publicația ȋn limba 
spaniolă, deoarece am mulți prieteni spanioli, care ar putea fi binecuvântați de ea. 
 
Doresc ca de acum ȋnainte să primesc versiunea ȋn spaniolă a publicației. Vă rog să ȋmi 
trimiteți şi publicația de luna trecută. Aş dori să dau mai departe articolele care au fost 
ȋmpărtăşite. 
 
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă dea prosperitate ȋn tot ceea ce faceți pentru 
Ȋmpărăție! 

Judy Schreckhise, misionară 

  

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, norvegiană şi polonă. Rugați-vă ȋmpreună cu noi pentru translatori de 

limbă sârbă, bulgară şi japoneză! 

 

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 

 

 
 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 
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More to Life Bible Studies 
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World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

  

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: 
 

 Mântuirea copiilor noştri. (Isaia 49:25; Psalmi 144:12; Isaia 43:5-6) 

 Ca ei să îmbrăţişeze credinţa la vârsta priceperii. (1Ioan 2:25-28; Iacov 1:25) 

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

 

  

Slujiri pe care le susţinem... 

 
 
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 adopţia și 

plasarea copiilor lor în cupluri adoptive. 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
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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: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

  

 

mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/

