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Vizitaţi Ladies Prayer International pe Facebook şi daţi "îmi place" paginii noastre!
El este credincios
Autor Alice Wright

"Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu
credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de
cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui." (Deuteronom 7:9)
Cuvântul credincios sau fidel înseamnă că cineva este ferm în loialitatea lui. Cuvântul
Său este dat cu o asigurare puternică sau, altfel spus, are un caracter obligatoriu.
Noi învățăm să avem încredere în caracterul unei persoane prin efortul de a-l cunoaşte.
Trebuie să petrecem timp împreună pentru ca o relație să se dezvolte. Același lucru
este valabil cu Dumnezeu. Timpul petrecut citind Cuvântul Său și în rugăciune dezvoltă încrederea în El.
Am avut o relație cu Dumnezeu timp de cincizeci și cinci de ani. El niciodată nu a dat greş în a-şi ţine
Cuvântul în viața mea. Ȋn Matei 24:35 stă scris "Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor
trece."
Când fiul nostru cel mai mic avea nouă luni, a fost ars grav pe un picior și un braț. În dimineața în care sa întâmplat, soțul meu nu era acasă, așa că eu l-am dus pe fiul meu la spital. Când soțul meu a revenit
acasă și nu ne-a găsit, și-a dat seama că ceva s-a întâmplat. El a început să se roage. În timp ce se ruga,
Domnul i-a vorbit, asigurându-l că totul avea să fie bine. Pe moment el nu a avut nici o idee ce înseamna
astă promisiune.
A doua zi ne-am dus la medic. El ne-a spus că arsurile erau de gradul II și III și că va fi nevoie de grefe
de piele. Ne-am dus la biserică și le-am cerut şi lor să se roage. Soțul meu le-a povestit ceea ce i-a spus
Dumnezeu. De asemenea, el a declarat că el crede că nu va fi nevoie de grefe de piele datorită
Cuvântului dat de Domnul.
Când ne-am întors la doctor pentru a programa grefele de piele, el a fost cu totul uimit. El a întrebat, "Ce
aţi făcut?" A fost un răspuns foarte simplu. Dumnezeu ne-a spus că totul avea să fie bine. El este fidel
cuvântului Său. Copilul nostru nu are cicatrici pe picior și doar o singură cicatrice mică pe brat - o amintire
a fidelităţii lui Dumnezeu.
"Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va
face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?" (Numeri 23:19) Când Dumnezeu vorbește, avem asigurarea că
se va împlini.

Am avea noi puncte slabe, însă Dumnezeu este puternic. Am avea noi păcat, însă Dumnezeu oferă har.
Am putea eșua, însă Dumnezeu rămâne credincios. Încrederea nu se bazează pe faptul că noi am avea
toate resursele necesare pentru a avea grijă de noi înșine. Încrederea se bazează pe adevărul că
Dumnezeu este fidel. Circumstanțele se pot schimba, însă avem un Dumnezeu ce nu se schimbă şi care
e în control. Nu există nimic prea greu pentru El.
Evrei 10:23 ne asigură, " Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel
ce a făcut făgăduinţa." Când nu avem nimic altceva în afară de Dumnezeu, descoperim că Dumnezeu
este de ajuns.
Notă: Alice F. Wright a fost soție de pastor timp de patruzeci și cinci de ani. Soțul ei este pastor fondator al bisericii din Annapolis,
Maryland. Ea este mamă a doi fii, ambii sunt slujitori ai Domnului, și bunică pentru șapte nepoţi.

Ȋnregistraţi-vă GRATUIT pentru
această publicaţie!

Dumnezeul nostru este credincios
Autor Susan Beek

"Vei fi mereu băiețelul meu sau fetița mea." Aşa le spun uneori fiilor mei și fiicei mele. Poate,
ca şi părinte, i-ați spus același lucru copilului dumneavoastră. Îmi amintesc prima dată când
mi-am ținut copiii în brațele; m-am gândit că dacă ei ar rămâne aşa mici, i-aş putea proteja
de relele din această lume. Familia mea este unul dintre cele mai mari vise ale mele care a
devenit realitate.
Am fost crescută într-o familie cu probleme, aşa că încă de la o vârstă foarte fragedă,
mă imaginam având o familie în care toți se iubeau între ei. Pe acea vreme am crezut
că aş putea fi o mama grozavă pe cont propriu. Dar, ca şi creștin, nu trebuie să facem
acest lucru singuri. Psalmul 127: 3 spune: "Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este
o răsplată dată de El." Dumnezeul nostru este Dumnezeul Suveran și El este credincios. El dorește să
înconjoare, să acopere şi să protejeze copiii noștri cu dragostea Lui.
Copiii cresc și încep să facă alegeri proprii. Fie că copiii noștri sunt mici și nevinovați, fie mai în vârsta şi
se luptă cu un caracter rebel, fie că trăiesc acasă sau în lume, ei au nevoie de rugăciunile noastre ca
niciodată înainte. Ei trăiesc într-o lume în care influența nedumnezeiască este peste tot; dar nu uitați,
Dumnezeul nostru este credincios!
Uneori ne simțim neputincioși, mai ales atunci când copiii noștri s-au rătăcit și par atât de pierduţi, furioşi,
și inaccesibili. Dar avem o speranță și credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 22: 6 spune,
"Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea."
În cazul în care la o vârstă fragedă noi le insuflăm o cunoaștere a caracterului lui Dumnezeu, și îi învațăm
că El iartă și sângele Său acoperă o mulțime de păcate, ei pot găsi drumul înapoi la staul. Dumnezeul
nostru este credincios!
Ca părinți încercăm să construim și să formăm caracterul în viețile copiilor noștri. Este important să-i
învățăm să aibă bune maniere, dar mult mai important este să-i învățăm să se roage. Asta va construi
credință și încredere în Dumnezeu, care îi va purta prin provocările vieții. Noi suntem responsabili nu
numai de a citi Cuvântul, dar şi de a-l rosti în viața lor.
Copiii lui Israel au fost instruiți să îi înveţe pe copiii lor dimineața și seara, "Ascultă, Israele: Domnul
Dumnezeul nostru este singurul Domn." Ei aveau să rostescă aceste cuvinte peste cel nou-născut,
deoarece credeau că l-ar întări să aibă un potențial mai mare pentru spiritualitate. Pentru că Dumnezeu
este credincios, trebuie să fim, de asemenea, şi noi credincioși în procesul de a-i învăţa pe copiii noștri.
Notă: Stimata Susan Beek, soţie a misionarului John Beek, este mamă a trei copii şi bunică altor şase. Ea locuieşte în Edinburgh,
Scoţia, şi slujeşte alături de soţul ei.

Din căsuţa poştală
Salutări din El Salvador, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau doar să vă spun că am citit toate publicaţiile
“Rugăciunea doamnelor”. Este foarte utilă pentru mine ca soție de pastor. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea
voastră. - Esther (soție de pastor)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aștept cu nerăbdare să primesc traducerea în swahili. Doresc să continui să rămân şi pe lista de limba engleză.
Periodic eu trimit anumite articole la prieteni, care ştiu că vor beneficia de ele, aşa cum a fost cazul mai recent cu
Leah Seagraves. Vă mulțumesc foarte mult pentru pasiunea si lucrarea dumneavoastră. Un An Nou binecuvântat! Pamela Smoak (misionar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aţi putea transmite sorei Gerolyn Kelley că am apreciat atât de mult articolul dânsei despre consecvență. Este greu
să menţii consecvenţa în rugăciune dimineața înainte de școală - mai ales atunci când ai de-a face cu nopţi târzii ca
şi familie de pastor și oboseala dimineații, graba pregătirii pentru şcoală căutând cărțile, graba micului dejun etc. Aşa
că articolul a fost o reamintire a priorităţilor.
De asemenea, mi-a plăcut că timpul de rugăciune a fost unul scurt - nu ceva greu de realizat - dar că cel mai
important lucru aici a fost să rămână consecvenţi. Perfect! Sunt recunoscătoare și încurajată!
Multumesc prieteni, pentru aceste mărturii uimitoare despre rugăciunea pentru copiii noștri. Mi-au plăcut și mi-au dat
foarte mult. Eu le voi împărtăşi cu familiile noastre de la biserică și cu mamele.
Vă iubesc mult. Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi! Prietena voastră, Debbie Sanders (soţie de pastor)

Vizionaţi filmuleţul nostru!

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 şi
norvegiană. Speră să adăugăm traducerea în polonă cât de curând! Vă
rugăm să ne ajutaţi în rugăciune pentru translatori de limbă sârbă, bulgară
şi japoneză.
Debbie Akers

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.
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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:
1.

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

2.

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

3.

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

Vizionaţi filmuleţul nostru!

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.
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.
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