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Răbdare în rugăciune 
Autor Karen Hatcher 
 

A fi răbdătoare nu vine de la sine pentru mine. Este un comportament învățat. 
Una dintre cele mai timpurii amintiri din copilăria mea este tatăl meu, care citează 
Luca 21:19: "Karen, 'Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.'" 
  
Biblia este clară; trebuie să avem răbdare ca să primim promisiunea. "Căci aveți 
nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce 
v-a fost făgăduit." (Evrei 10:36). Biblia este la fel de clară că încercările mă ajută 

să învăț răbdarea. "Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul 
aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea." 
(Romani 5:3-4). 
  
Când îmi dau problema lui Isus, am încredere în El. A fi răbdător cu Dumnezeu demonstrează că 
am încredere în El. Am încredere în Dumnezeu că El are grijă de situația mea în mod corect și la 
momentul potrivit? Când am renunțat complet și am încredințat ceva lui Dumnezeu, de ce trebuie 
să mă mai stresez sau să mă îngrijorez? Mă întreb, poate, dar nu îmi fac griji! 
  
Uneori copiii noștri fac alegeri greșite. Indiferent cât de departe au plecat de la Dumnezeu, atâta 
timp cât respiră, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să continue să-i îndemne, să lucreze în ei, să-
și arate mila și să le dea ocazii să se căiască. Nu renunța! Dacă moartea noastră va veni înaintea 
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pocăinței copilului nostru, rugăciunile noastre sunt un memorial înaintea lui Dumnezeu (Faptele 
Apostolilor 10:4). El continuă să acționeze pe baza rugăciunilor deja rugate de noi. 
  
Am încredere în Dumnezeu pentru copiii mei? Așteaptă! Nu sunt ei și copiii Lui? Nu mi i-a 
încredințat Dumnezeu ca să-i cresc? Pot să am suficientă încredere în Dumnezeu pentru a-mi 
pune copiii rătăciți la picioarele Lui? Când au fost mici, copiii mei plângeau peste o jucărie ruptă și 
se așteptau ca eu să o repar. Odată ce mi-au înmânat-o, au scâncit, dar nu au încercat niciodată 
să o smulgă înapoi sau să aibă un comportament isteric în timp ce așteptau. De ce nu pot avea și 
eu o așa încredere în Dumnezeu? Nu a creat Dumnezeu întregul univers? Nu a creat El lanțul 
trofic? Nu s-a gândit la toate când a creat trupul omenesc? De ce cred eu că nu poate El să 
rezolve problema mea? 
  
Nu a anticipat Dumnezeu și nu a gândit un plan de răscumpărare înainte de a fi nevoie de el? Nu 
s-a îngrijit Dumnezeu de profeții Săi când au fost persecutați? Nu știe Dumnezeu când cade o 
vrabie? De ce cred că nu-i pasă de problema mea (1 Petru 5:7)? Poate că nu știu cum sau când 
va răspunde. Ceea ce știu este că Dumnezeu: 1) este în control; 2) îl interesează binele meu; 3) 
va răspunde; și 4) va acționa drept în favoarea mea. "Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, și 
El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit." (Psalmii 55:22)  
  
Notă: Karen (Bernard) Hatcher a fost crescută în Coreea de Sud de părinți misionari. A început să predea școala 
duminicală la vârsta de zece ani și a făcut parte din echipa instrumentală a bisericii la șaisprezece ani. Ea și soțul ei, 
Charles Hatcher, au păstorit până la pensionare în 2009. Karen deține în prezent «A Better Mail Service» («Un serviciu de 
poștă mai bun») și este foarte activă în orașul Gonzales, Louisiana. Soții Hatcher participă la adunările de la Centrul Vieții 
(Centro de Vida) din Gonzales. 

  

Fii răbdător în rugăciune 
Autor Anne Johnston 
 

 "Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este 
aproape." (Iacov 5:8) 
  
Trăim într-o lume care vrea totul instantaneu. Nu mai e timp pentru a găti, așa că 
pune ceva în cuptorul cu microunde și este gata imediat. Nu putem aștepta 
cafetiera să facă cafeaua, așa că încercați o cafea instant sau apăsați doar pe un 
buton. În trafic, șoferii nerăbdători ne claxonează imediat, dacă nu apăsăm 

accelerația în secunda în care semaforul se face verde, și asta indiferent dacă merg la următoarea 
stație de benzină sau doar la cafenea. 
  
Răbdarea este astăzi ceva ce puțini oameni o au, și uneori acest lucru ne poate afecta viața de 
rugăciune. Venim la Dumnezeu cu o cerere și vrem răspunsuri imediate. Nu vrem să luăm timp să-
L așteptăm pe El și să avem încredere în El pentru a ne arăta calea Sa, sau pentru a răspunde la  
acea nevoie urgentă pe care o avem. Când nu primim un răspuns imediat, credem că lui 
Dumnezeu nu-i pasă sau că nu ne ascultă. 
  
Dumnezeu i-a dat lui Avraam și Sarei o promisiune că vor avea un fiu și că din el va ieși o națiune 
mare. Dar, pe măsură ce au îmbătrânit tot mai mult, fără să vadă promisiunea înfăptuită, ei au 
devenit nerăbdători și au încercat să se descurce pe cale proprie. Drept rezultat, s-a născut Ismail, 
însă nu a fost el cel pe care îl intenționa Dumnezeu. La timpul potrivit, s-a născut Isaac. Cu mult 
mai bună ar fi fost viața pentru toți, dacă ei L-ar fi așteptat cu răbdare pe Domnul. 
  
Când Rebeca i-a născut pe cei doi fii ai săi, a fost dată profeția că cel mai în vârstă îl va sluji pe cel 
mai tânăr. Iacob nu a fost dispus să aștepte ca Dumnezeu să-și descopere planul și a înșelat 
pentru a obține dreptul de întâi născut de la fratele său. Mama lui a devenit, de asemenea, 

 

 



nerăbdătoare și a planificat o cale prin care Iacov să poată primi binecuvântarea de la tatăl său. Ar 
fi fost mai bine dacă ei ar fi așteptat cu răbdare ca Domnul să lucreze, decât să încerce să se îl 
grăbească pe Dumnezeu. 
  
De multe ori, venim la Dumnezeu în rugăciune pentru copiii noștri, cerându-i Domnului să-i țină în 
siguranță și voia Lui să se facă în viața lor. Adesea, ei se îndepărtează de cele învățate de la noi și 
ne întrebăm ce face Dumnezeu. Ni se pare că diavolul încearcă din răsputeri să-i împiedice să 
slujească Domnului. Ne amintim ziua în care i-am dedicat Domnului și L-am rugat să-i salveze, dar 
acum par să nu aibă nici un interes în lucrurile lui Dumnezeu. Continuă să te rogi! 
  
Iacov 5:16 spune, "Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit." Dacă Dumnezeu ți-a 
dat o promisiune, rămâi ferm în convingere, știind că Dumnezeu va muta cerul și pământul pentru 
a realiza ceea ce El a promis. 
  
Notă: Anne Johnston este absolventă a UPBI (acum Colegiul Creștin din Nord-Est) din New Brunswick. Ea este copilul unui 
slujitor al lui Dumnezeu, și a fost implicată în diferite aspecte ale activității Evangheliei în cea mai mare parte a vieții ei. 
Anne participă la adunări în Biserica Penticostală Unită din West Island în Pointe Claire, Quebec (Canada), și lucrează cu 
«Traducătorii Regelui». Ea este mama a trei copii și bunică a șase nepoți. 

  

A te îndrăgosti de Isus 
Autor Debby Sanford 
 

  
"A te îndrăgosti de Isus, 
A te îndrăgosti de Isus, 
A te îndrăgosti de Isus, 
Este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată." 
(versuri de Jonathon Butler) 
  

A te  îndrăgosti de Isus este rezultatul multor lupte cu care adesea ne confruntăm în viața noastră. 
Când ne îndrăgostim cu adevărat de El, El devine centrul tuturor lucrurilor pe care le facem. 
  
Când m-am îndrăgostit de soțul meu, el a devenit persoana cu care voiam să petrec cel mai mult 
timp. El este primul cu care vreau să împărtășesc vești importante. Opinia lui o apreciez cel mai 
mult și el este cel la care alerg, atunci când am nevoie de sfaturi sau de consolare în stresul zilnic. 
 
Când ne îndrăgostim de Isus, căutăm să comunicăm în mod intim și să petrecem timp cu El. 
Rugăciunea nu este o povară, ci un privilegiu și o onoare, pe măsură ce venim în prezența Celui 
pe care sufletul nostru îl iubește și îi dorește. "Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te 
dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după 
Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?" (Psalmii 42:1-2). 
Când Îl iubim cu adevărat, rugăciunea nu mai este ceva ce trebuie înghesuit în programul zilelor 
noastre - încă un angajament pe lista noastră de lucruri de făcut, pe care o facem în grabă. Ea 
devine punctul culminant al zilelor noastre - chiar și o atitudine și o mentalitate pe care o avem în 
noi toată ziua. 
  
Când ne îndrăgostim de Isus, opiniile Sale contează cel mai mult pentru noi. Căutăm ca El să fie 
mulțumit de noi în alegerea stilului nostru de viață. Nu este o povară în a permite vieților noastre 
să reflecte preceptele din Cuvântul Său. "Inima îmi zice din partea Ta: "Caută fața Mea!" Și fața 
Ta, Doamne, o caut!" (Psalmii 27:8). Când Îl iubim, ascultarea noastră față de Cuvântul Său va 
veni cu sinceritate din inimile noastre. 
  
Când ne îndrăgostim de Isus, avem o legătură directă cu o tărie și o putere, care nu se compară 

 

 



cu  nimic altceva. "Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia 
mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care 
mă scapă și întăritura mea! Eu strig: "Lăudat să fie Domnul!", și sunt izbăvit de vrăjmașii mei." 
(Psalmii 18:1-3). 
  
Vrem să împărtășim această iubire și această putere cu ceilalți - în special cu copiii noștri. În timp 
ce ne rugăm pentru ei, să ne asigurăm că dăm exemplu a ceea ce înseamnă să te îndrăgostești 
de Isus și cum afectează acest lucru viața noastră de zi cu zi. Lăsați-i să vadă entuziasmul, pacea, 
tăria și bucuria, care vin din a-L iubi cu sinceritate. Lăsați-i să știe că, fără îndoială, "A te îndrăgosti 
de Isus este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată". 
  
Notă: Debby este soție de pastor, mamă, bunică, președintele Slujirii Doamnelor, profesoară etc. Ea este implicată în 
prezent într-o adevărată aventură de viață, în timp ce ea și soțul ei, reverendul Dale Sanford, plantează o biserică în 
Clayton, New Mexico. 

  

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, vietnameză, bengali și thailandeză. 
Rugați-vă împreună cu noi pentru translatori de limbă sârbă, bulgară și alte limbi! 

 
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! 

 

 

 

  

 
 
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! 

 

 

 

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) 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


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. 

 

 

  

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/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1129918826175&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 

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 la LadiesMinistries.com! 
 

 

 


