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Cuvânt înainte 
 

Locul femeii – în familie, în căsnicie și în biserică – este un subiect 

interesant și îndelung dezbătut în unele cercuri, chiar și azi. În biserică, 

unii cred că femeia nu ar trebui să slujească deloc, în timp ce alții 

gândesc că femeia ar putea avea un rol limitat în slujire. Eu știu din 

experiență că a fi femeie în slujire, nu este totdeauna ușor. 

 

Îmi amintesc în mod special de o anume experiență pe care am avut-

o în lucrare, la scurt timp după ce preaiubitul meu socru, Kenneth E. 

Hagin a plecat acasă pentru a fi cu Domnul, în septembrie 2003. Fratele 

Hagin trebuia să țină o întrunire în acea lună în Las Vegas. În ultimul 

moment, a întrebat dacă nu am putea, soțul  meu, Ken și cu mine, să 

susținem acea lucrare în locul lui. Am spus că o vom face. În timp ce 

mă pregăteam pentru întrunire, îmi tot repetam „pot face asta, pot face 

asta, pot merge acolo plină de îndrăzneală, fiindcă Dumnezeu se va 

descoperi acolo, plin de putere”. 

 

Mă încurajam singură și a funcționat o vreme, însă când am ajuns la 

Las Vegas, m-a cuprins teama și nu știam dacă voi putea sluji. Gândeam 

că ei îl așteaptă pe fratele Hagin, iar fratele Hagin nu vine. Și în plus, 

sunt femeie! 

Au fost momente când aveam noduri în stomac, însă Ken și cu mine, 

am îndeplinit lucrarea pe care o aveam, prin puterea Domnului și au fost 

momente pline de slavă. Am văzut miracole, semne și minuni. 
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La sfârșitul unui serviciu, un bărbat a venit la mine și mi-a spus: 

— Trebuie să fiu sincer cu tine, am fost destul de dezamăgit că 

fratele Hagin nu a fost aici, fiindcă voiam să-l văd. Am venit la 

întâlnirea de dimineață și când te-am văzut, am gândit Aceasta nu este 

fratele Hagin și ca să fie și mai rău,este o femeie! Ce pot eu învăța de la 

o femeie? 

 

Însă apoi bărbatul a spus:  

— După ce te-am ascultat… o Doamne! Revelația pe care ne-ai 

împărtășit-o, despre rugăciune, este minunată. Sunt atât de împlinit 

atunci când mă rog! 

 

Sunt atât de bucuroasă că acel bărbat a putut să primească Cuvântul 

lui Dumnezeu prin mine,chiar dacă la început a crezut că nu am nimic 

ce să-i ofer. 

 

A fost idea lui Dumnezeu să creeze femeia. În Geneza, capitolul 2, 

Dumnezeu și Adam umblau în părtășie, comunicând unul cu celălalt. 

Totuși, Dumnezeu a spus „nu este bine ca omul să fie singur.” (vs.18). 

O soție poate fi un bun de mare importanță, pentru soțul ei. Însă este 

important ca soțiile să asculte de Dumnezeu și nu de fire. 

 

Astăzi, cred că Dumnezeu cheamă soți și soții, ca echipe, să facă 

lucrarea lui. Este nevoie ca un soț și o soție să lucreze împreună ca o 

echipă, pentru a îndeplini lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru noi. 

Eu cred că de aceea dușmanul se străduie atât de mult să distrugă 

căsniciile. 
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Soțul meu și cu mine suntem un întreg. Uneori Dumnezeu îi vorbește 

lui și îi dă instrucțiuni, iar alteori, Dumnezeu îmi dă mie indicații. Nu 

contează cu care dintre noi vorbește, fiindcă noi suntem unul singul în 

Duh. Există o lucrare de făcut, pentru fiecare dintre noi. 

Cartea pe care o ții în mână,  Chemarea femeii în slujire, răspunde 

unor întrebări cheie despre poziția femeii în Trupul lui Cristos. 

Învățătura fratelui Hagin oferă un suflu proaspăt asupra acestui subiect. 

Permite acestei cărți să te lumineze cu adevărurile din Cuvântul lui 

Dumnezeu în ceea ce privește rolul femeii în căsnicie, în familie și în 

biserică. 

 

                                                          Linette Hagin 
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