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Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă în
carul Lui de biruinţă şi prin harul Lui putem să
răspândim prin Centrele Precious Little Feet - Viaţă
şi Speranţă mireasma cunoştinţei Lui. Mulţumim
pentru că ne sprijiniţi în rugăciune, pentru cuvintele
de încurajare şi pentru tot ajutorul material care îl
acordaţi acestei lucrări. Dumnezeu să vă
binecuvânteze şi să vă răsplătească din belşug.

este să mijlocim pentru ei. Numai aşa putem
schimba destine. Găsim pe paginile Bibliei exemple
de oameni mari dar și de oameni „neînsemnați”
care au stat în spărtură şi de care Dumnezeu s-a
folosit să schimbe destine - Neemia, Estera, Daniel,
Debora… Rahav, fetiţa din Israel dusă roabă în casa
lui Naaman… Dumnezeu ne cere să fim indicatoare
spre Isus Cristos Mântuitorul lumii. Acest mandat
vrem să îl îndeplinim la Centrele din Deva şi Oradea;
În scrisoarea anterioară, v-am rugat să vă uniți
dorim să fim indicatoare și mijloace de orientare
împreună cu noi, să stăm „în spărtură” pentru
spre viaţă, spre Domnul nostru Isus Cristos.
România. Vă suntem recunoscători pentru că aţi
făcut-o şi veţi continua să mjlociți pentru țara Deşi sunt doar trei luni de la deschiderea centrelor
noastră. O ideologie se schimbă mai întâi pe din Deva şi Oradea, mulțumim Domnului pentru
orizontală, ceea ce produce o schimbare pe fiecare femeie cu care am putut să stăm de vorbă,
verticală. Când un om se lasă transformat de oferindu-i informaţia corectă şi ajutorul de care a
Dumnezeu și îşi schimbă modul de a trăi, el v-a avut nevoie. Mulţumim pentru cele 19 şedinţe de
influenţa spre bine familia în care este așezat. Acea consiliere prin care am putut să răspândim
familie v-a influenţa comunitatea din care face mireasma cunoştinţei lui Cristos printre cei care
parte, comunitatea v-a influenţa oraşul în care este sunt pe calea mântuirii, dar şi printre cei care sunt
situată, iar acel oraş v-a avea o influență puternică pe calea pierzării. Mulţumim lui Dumnezeu pentru
asupra ţării în cadrul căreia există. Scriptura ne că am putut fi o încurajare pentru aceste femei, am
învață că, „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.” putut să fim un umăr pe care să plângă şi în acelaşi
(1Corinteni 15:33) Nu trebuie să lăsăm să fie așa. O timp să-L mărturisim pe Cel care a venit pentru noi
țară cu un puternic impact pozitiv poate schimba ca să ne ofere viaţă şi o viaţă din belşug. (Ioan 10:10)
lumea și am încrederea că România poate deveni Trăim într-o lume „minute-made” unde deciziile se
acea țară. Uitându-mă în jur și venind în contact cu iau în pripă mai ales când este vorba de o sarcină –
tot felul de oameni, am realizat cât de important viața unui copil.
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Tindem să luăm decizii greşite din cauză că acționăm NEVOIE DE RUGĂCIUNE:
în grabă, crezând mai orice şi pe oricine, fără să ne
• Călăuzire divină în fiecare decizie pe care
informăm. Rezultatul acestor acțiuni e în mare parte
trebuie să o luăm
devastator. Când ajungem să ne dăm seama de ceea
• Protecţie divina peste toate consilierele
ce am făcut, de cele mai multe ori e deja prea târziu.
• Călăuzire divină în fiecare ședinţă de
Ne trezim cu tot felul de probleme şi nu știm de
consiliere
unde vin. Părinţii nu se înţeleg cu copiii lor, copiii nu
• Dumnezeu să atragă cât mai multe femei la
îşi respectă părinţii, soţul nu îşi iubește soţia, soţia
Centrele din Deva şi Oradea pentru a primi
nu îi este supusă soţului… şi uite așa ajungem să fim
informaţiile necesare şi corecte
parte dintr-un cerc vicios de care nu ştim cum să
• Dumnezeu să ridice femei şi bărbaţi care să
scăpăm. Asta până când cineva se satură de starea
se implice în lupta pentru viaţă
în care se află şi cere ajutor.
• Uşi deschise la cât mai multe şcoli
• Medicii care fac avort să fie cercetaţi de
"La Centru Precious Little Feet - Viaţă şi
Domnul în a lăsa jos chiureta şi instrumetele
Speranţă am învăţat cât de importantă e
prin care curmă viaţa copiilor nenăscuţi
prezenţa Domnului în viaţa noastră.
• Dumnezeu să ridice cât mai mulţi
Numai prin El, cu ajutorul Lui şi luându-L
conducători după voia Lui pentru generaţia
pe El ca exemplu de urmat avem tot ce e
tânără
nevoie, împlinirea adevărată care ne este
dată doar de Tatăl nostru din ceruri."
Vă invităm alături de noi, ca parteneri în lupta

Acestea sunt cuvintele Mariei care şi-a dat seama că pentru viaţă, pentru familie, pentru binecuvântare!
a căutat împlinire în locuri şi prin modalităţi greşite.
Cu multă dragoste în Cristos,
"Mergând la consiliere şi făcând cursul
"Fii liber" parcă mi s-a luat un văl de pe
ochi şi am început să văd multe lucruri
diferit. Am început să cresc în credinţă să
îl simt mai mult pe Dumnezeu în viaţa
mea. Mai am de pus în ordine lucruri din
viaţa mea, mai ales în domeniul relaţiilor.
Știu că va fi greu, dar Cel care cere să fac
acest lucru îmi va da ajutorul Lui; cu El voi
fi mai mult decât biruitoare."

Miorika Cristea şi bordul de conducere
Precious Little Feet

7 OCTOMBRIE!

Sunt cuvintele Simonei, o tânără care a venit cu
încărcătură mare la centru, dar parcurgând cursul a
început să lase din povara ei la cruce.
Dumnezeu vrea să ne ridice şi să ne crească "la
înălțimea staturii plinătăţii Lui Hristos" şi această
ridicare şi creştere se poate face doar fiind
credincioşi adevărului și în dragoste. Aici este
frumuseţea şi satisfacţia sufletească pe care o avem
atunci când mijlocim pentru oameni şi când vedem
că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Dumnezeu
aduce femei la centrele din Deva şi Oradea pe care
El vrea să le elibereze, să le crească şi să le dea viaţă
atâta lor cât și copilașilor lor.

România are nevoie de 6.000.000 de voturi!
Du-te la REFERENDUM! Votează „DA” pentru definirea
în constituție a căsătoriei între un bărbat și o femeie.
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