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Nu renuntati niciodata  
Scris de :Cheryl Craft 
 
  

  
"Isus le-a spus o pilda, ca sa lea rate ca trebuie sa se roage necurmat si sa nu se lase ." (Luke 18:1, NKJV) 
  
In Luca18:1-8, Isus ne invata cum sa ne rugam sa primim raspunsuri.El ne povesteste despre un judecator nedrept si o 
vaduva care venea mereu la el cerand dreptate impotriva adversarei sale. 
 
Cand Isus a spus pilda aceasta, femeile  erau blocate in cultura acelor vremuri vechi. Ele puteau vorbi cu barbati doar 
din familia apropiata sau familia extinsa. Doar un barbat putea vorbi pentru ea.  Aceasta femeie nu avea un barbat care 
sa vorbeasca pentru ea , asa ca era singura in propria ei lupta . Era usor pentru barbatii de la putere sa o ignore si in 
cazul acesta sa I scada credibilitatea cauzei ei, sa o defavorizeze.Dar asta nu a oprit-o pe vaduva sa vina cu plangerea 
ei in fata judecatorului.Ea a insistat in cererea ei pentru ajutor pana judecatorul a luat-o in seama. El si-a zis, femeia 
asta ma deranjeaza mereu.O sa o primesc, cu cererea ei , numai asa o sa scap de insistentele ei. O sa I judec cazul cu 
adversara ei.  
  
Amintiti-va ca Isus ne invata disciplina Lui despre rugaciune cand vorbea despre pilda asta celor de atunci si noua de 
asemenea. El ne invata ca nu trebuie niciodata sa renuntam sa ne rugam pentru nevoile nostre si pentru cei care au 
nevoie de ele.  
 
Revin la o poveste spusa de Verbal Bean cand o mama care se ruga pentru fiul ei sa fie salvat. Domnul I-a facut o 
promisiune ca fiul sau va fi salvat. Intre timp el a mers la razboi tot fara Dumnezeu in viata lui. El a fost trecut pe lista 
persoanelor disparute in razboi. Mama a continuat sa se roage. Ea nu renunta. Ea a spus “Domnul mi-a facut o 
promisiune iar eu ma voi ruga pana cand  Domnul imi va salva fiul. Timpul a trecut, razboiul se terminase, si tot nu avea 
vesti de la fiul sau. Intr-o zi insa cineva bate la usa. Cand deschide usa, era fiul sau. A fost retinut ca prizioner de razboi 
iar acum s-a intors acasa. Nu a trecut mult pana si-a predat inima Domnului, iar mama si-a primit promisiunea facuta de 
Domnul. Ea s-a rugat multi ani dar niciodata nu a renuntat la promisiunea facuta de Domnul  , ca fiul ei va fi salvat.  
 
Ca si femeie si mama, haideti sa nu renuntam niciodata  sa ne rugam pentru copii nostrii. Ca si vaduva care a insistat 
mereu, haideti sa insistam si noi mereu in rugaciune pentru salvarea copiilor nostrii. 
 
 

Nota: George si Cheryl Craft  au fost ministrii ai bisericii in Europa/regiunea de Est pentru 45ani. Ei au doi copii, Dana  si Laura. Ei s-au retras in2017 
si sunt acum parte din ministrii bisericii ai Templului lui Isus. , Phoenix, Arizona.   

 
 

 



 

 

 
 
Tivul prafuit 
Dec: Pamela Smoak 
  

  
Predici au fost predicate, lectii scrise, si argumente teologice au fost expuse destre femei cu”probleme de sange”(Marcu5:25-
34;Luca8:43-48). Care era problema? Ce l-a facut pe Isus sa stie ca “virtutea a iesit din el”? ce inseamna asta? Ce era diferit la 
atingerea ei comparativ cu atingerea  multimii ce il inconjura ?Ea nici macar nu il atingea, decat tivul imbracamintei lui. Deci,, 
ce l-a facut pe Isus sa se opreasca la ea? Cand dezbaterea acestei intrebari va lua sfarsit, tot ce ramane e o femeie disperata, 
cu nevoie de a jeli, , fara speranta, fara alte resurse. Ani de nenorocire, mereu in cautarea de ajutor , cu nici un alt loc unde sa 
poata sa se duca decat la Isus.  
 
Ea nu avea prea multa stima fata de sine.Ea nu a vrut sa-I atinga maneca imbracamintii. Ea nu se astepta sa fie primita de El. 
Avea asteptari mici, sa-I poata atinge macar tivul roabei lui , prafuit, marginile rupte care in maturau incaltamintea. Increderea 
ei nu era prea mare. Ea nu a zis, “cand” ci doar “daca “ poate sa atinga tivul. Nu a venit prin fata ci din spate . Femeia a fost 
tenace. A facut numeroase tratamente in12ani de zile. Multimea dintre ea si Isus era un alt obstacol, ca si anii neproductivi 
pentru ea in cautarea vindecarii . 
 
Can mana ei a atins tivul hainei Lui, ea a simtit imediat vindecarea. Vazand ca Isus cauta persoana care l-a atins, ea cade la 
picioarele lui  si marturiseste vindecarea. . Isus a spus ca a fost credinta ei care a vindecarea-o. Nici un obstacol , lipsa de 
resurse, sau probleme financiare nu au retinut-o sa nu isi incerce credinta.. Doar credinta in Isus care si-a pus sandalele si a 
mers pe cai prafuite. Credinta e salvarea, facatoare de minuni Domnul a stimulat-o sa ajunga sa atinga tivul prafuit si sa 
primeasca minunea. . 
  
Ne retine pe noi oare neincrederea in noi insine, lipsa de stima pentru noi, multele obstacole din viata noastra , ne retin toate 
astea din a ne ruga pentru o minune in viata noastra, pentru salvare, pentru eliberare? Cand ingenunchiam pentru inchinare, 
inaltam rugaciuni puternice ca sa ajunga in inaltimi, cand prezenta lui Isus e chiar aici, jos, langa noi , in viata noastra plina de 
praf? Credinta poate rupe bariera, , e deasupra oricarei lipsa avuta pentru ca nu este nici o lipsa in El.  
  
  
Luca  6:19 spune   "Si tot norodul cauta sa se atinga de el, pentru ca din El iesea o putere care I vindeca pe toti “ 
Atingerea,virtutea si vindecarea e pentru noi toti . Incearca sa ajungi la El prin toate lipsurile tale . Credinta ta va atinge”Tivul lui 
prafuit  
  
  
Nota: Pamela Smoak si sotul ei Richard, au fost misionari pentru 33 ani in Tanzania, Est Africa, si Burundi. Pasiunea ei este Studiul Biblic, literatura si 
traducerile in Swahili. 

 
 

 



 

 

Ce inseamna AServi Incercarea? 
De  Jerolyn Kelley 
 
 

 
 

In timpul unei intalniri pentru rugaciune online, am fost oprita de o greseala aparuta pe ecran in timpul unui devotament. 
Povestea intalnita mereu a lui Job a fost  impartasita. Aceasta propozitie a aparut pe ecran:  
 
 
 
  
"Cea mai mare virtute a lui Job a fost rabdarea in momentele in care servea trasee” 
  
Sigur, a vrut sa zica “ incercari severe” nu “servea trasee”… (in engleza are sens greseala  in scriere).Imediat, am 
inceput sa ma gandesc la mame..-mame naturale si spirituale. 
 
Mi s-a spus mereu ca a fi mama e cel mai mare sacrificiu in lume. Cere foarte mult sacrificiu cand traversam diferite 
trasee ale vietii .Suntem disponibile 24/7, nu conteaza varsta copilului nostru. Trebuie sa fim disponibile 365 de zile pe 
an fara nici o plata in numerar. A fi mama inseamna intradevar a servi si da uneori poate fi sever.  
  
Pe langa atributiile cerute unei mame, in mod natural, cererile spirituale sunt si mai importante. . Daca neglijam nevoile 
spirituale sau le punem pe locul doi, atunci neglijam una din cele mai mari responsabilitati ale noastre ca mame. . Asta 
se aplica si mamelor spirituale.  
  
Se spune ca nimeni nu se poate ruga pentru un copil ca si parintele lui, deoarece nimeni nu I iubeste mai mult.. Asta se 
aplica  unui parinte singur sau familiei complete. Oricare ar fi varsta copiilor sau nepotilor mei responsabilitatea 
spirituala e aceeasi si niciodata nu scade. . Dorinta mea e sa fiu incurajatorul spiritual de care copilul meu are 
nevoie.Vreau sa fiu Stanca “pe care se pot baza in momente grele si usoare, ,si in toate incercarile vietii . Nu pot 
controla faptele copilului meu adult dar, ma pot ruga! Am cea mai buna arma pentru a-I apara, si pentru a-I sprijini si 
asta e rugaciunea.  
  
Daca aveti un copil care a intors spatele Domnului, pot sa va spun ca, stabilitatea ta alaturi de Domnul, umblarea ta cu 
Domnul, dragostea ta neconditionata, SI rugaciunile voastre e calea cea mai buna de servire. Increderea, si confidenta 
in Domnul ca va implini lucrarea inceputa in ei (Filipeni 1:6), nu conteaza cat de mult va dura. O arma a dusmanului 
nostru e sa ne slabeasca in timpul rugaciunii in incercari grele. Nu trebuie sa incetam niciodata in a face ce e bine 
(Galateni 6:9) . 
 
 Pot sa va incurajez, daca aveti copii, sau adteptati un copil, sa incepeti sa va rugati cat de curand pentru partenerul in 
casatorie. Am facut asta inainte ca copii mei sa se nasca, si acum multumesc Domnului ca le-a dat cel mai buni soti . 
Acum fac asta pentru nepotii mei, dupa salvare asta e cea mai importanta alegere pe care o vor face in viata.  
  
Da, vreau sa servesc descendentii mei prin traseele ce le vor travesra in viata. Stiu ca vor intalni incercari severe, iar 
speranta mea este ca rugaciunile mele si ale sotului meu I vor proteja si ghida in viata.  
 
Multe animale fug si cauta adapost cand sunt in primejdie. Vulturul insa isi intinde aripile si zboara deasupra pericolului, 
a furtunii. Rugaciunea mea e sa fiu cu Domnul si cu rabdare sa imi servesc copii. Am sa fiu ca un vultur, si rugaciunile 
mele vor aduce pace in viata lor, sa le piara toata frica cand trec prin acest traseu al vietii.  
  
 
  
Sunt multimita sa fiu in aceasta servire de mama .Nu este o incercare severa pentru mine, si  sper ca nici pentru voi . 
Daca a fi mama este o incercare severa pentru tine, fie ca sa gasasti confort in cuvantul Domnului si puterea de care ai 
nevoie in fiecare zi cand cauti fata lui in rugaciune .  



 

 

    
 
Note: Jerolyn Kelley iubeste munca de misionara in Europa de Nord, locuieste in Glascow, Scotia, si multumeste Domnului pentru sotul ei minunat , 
copii si nepotii ei.  

 
 

 
De la Editor 

Domnul face lucruri minunate !  

  
Domnul deschide multe usi, iar acum scrisoarea e disponibila in: 

English, Arabic, Chinese, Czech/Slovak, Dutch, French, Georgian, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, 
Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Sinhala, Sri Lankan, Cree and Thai 

Sa ne rugam pentru mai multi traducatori! ! 
 

Daca doriti sa primiti aceasta scrisoare tradusa va rog adresati-va la : LadiesPrayerInternational@aol.com  
Si cu drag veti fi adaugati la lista de contacte!   

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 


