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Η Αποκατάσταση Από Το Χέρι του Θεού!
Από την Jill Patterson

Ο Θεός εργάζεται πάνω στην αποκατάσταση. Επιπλέον, φαίνεται να Τον
ευχαριστεί αυτό!
Στο Α΄ Σαμουήλ β, βρίσκουμε την προσευχή ευχαριστίας της Άννας καθώς ο
Κύριος της έδωσε το παιδί που επιθυμούσε τόσο καιρό. Μετά την
απογαλάκτισή του Σαμουήλ η Άννα τον έφερε στον οίκου του Θεού στη Σιλώ.
Στην προσευχή της προς τον Θεό, λέει ότι ο Θεός:
" Ανεγείρει τον πένητα από του χώματος, και ανυψόνει τον πτωχόν από της
κοπρίας, διά να καθίση αυτούς μεταξύ των αρχόντων, και να κάμη αυτούς να
κληρονομήσωσι θρόνον δόξης· διότι του Κυρίου είναι οι στύλοι της γης, και
έστησε την οικουμένην επ' αυτούς." (Α΄ Σαμουήλ β:8).
Η Άννα απέδωσε στον Θεό ότι πήρε τον φτωχό από το χώμα και τον ανήψωσε μεταξύ αρχόντων
και βασιλιάδων. Τι αντίθεση. Τι προαγωγή.
Η διαδικασία αποκατάστασης του Θεού είναι πλήρης, ολοκληρωμένη. Και είναι συχνά περισσότερη
από το αναμενόμενο. Μπορεί επίσης να είναι γρήγορη. Αυτό συνέβει με τον Ιωσήφ και τον Μωυσή.
Μέσα σε μια μέρα τα πράγματα άλλαξαν δραματικά στη ζωή τους. Ο Ιωσήφ κατηγορήθηκε ψευδώς
φυλακίστηκε και ανυψώθηκε με δύναμη και χάρη στο παλάτι του Φαραώ. Ο Μωυσής ήταν
κρυμμένος σ’ ένα καλάθι και διεκδικήθηκε από την κόρη του Φαραώ.
Εσείς έχετε το δικό σας προσωπικό παράδειγμα και τη δική σας μαρτυρία αποκατάστασης. Αυτός
μας σήκωσε από τον πηλό και έστησε τα πόδια μας στο Βράχο.
" Και με ανεβίβασεν εκ λάκκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορώδους πηλού, και έστησεν επί πέτραν τους πόδας
μου, εστερέωσε τα βήματά μου·" (Ψαλμός μ/40: 2)
Αυτή είναι περίοδος αποκατάστασης και χαράς!
Στα χέρια του Θεού, είμαστε ισχυροί.
Στα χέρια Του, είμαστε ικανοί.
Στα χέρια Του, είμαστε χρήσιμοι.
Στα χέρια Του όλα είναι δυνατά.
Στα χέρια Του, είμαστε περισσότερο από κατακτητές.

Στα χέρια Του, έχουμε μέλλον.
Στα χέρια Του, έχουμε αποκατασταθεί!
Σημείωση: Η Jill Patterson ζει στην Ανατολική Ευρώπη, εργάζεται και υπηρετεί στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την
Ουγγαρία. Αυτή και ο σύζυγός της ήταν ιεραπόστολοι για είκοσι εννέα χρόνια.

Αποκαθιστώντας την Συντριβή μου
Από την Mary Wilson
Ο Πατέρας μου ήταν ποιμένας, μεγάλωσα σ’ ένα σπίτι που μου δίδαξε να δίνω πάντα
ευχαριστία, να εμπιστεύομαι τον Θεό για τα πάντα και να προσεύχομαι για όλα. Εδώ είναι η
προσωπική μου ιστορία.
Στα τριάντα μου, έπαθα μία τρομερή κατάθλιψη. Δεν ήξερα εκείνη την εποχή τι ήταν ή πόσο
κακή ήταν. Δεν ήθελα να πάω στην εκκλησία, όχι επειδή δεν αγαπούσα τον Θεό αλλά επειδή
απλά δεν ήθελα να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους. Και σίγουρα δεν ήθελα να μιλήσω με
κανέναν. Αυτό φαίνεται περίεργο για κάποιον που αγαπούσε πάντα τους ανθρώπους και
αγαπούσε κάθε εκκλησιαστική δραστηριότητα που θα μπορούσε να παρακολουθήσει. Πάντοτε
κάτι μέσα μου δεν μου επέτρεπε να μείνω σπίτι. Πήγαινα σε κάθε διακονία, λατρεία και έψαλλα
στη χορωδία. Σχεδόν κάθε πρωί στις 6:00 πήγαινα να προσευχηθώ αν και πολλές φορές απλά
καθόμουν στο θρόνο Του μπροστά με δάκρυα. Αυτοί οι καιροί με προετοίμαζαν για τα επόμενα
χρόνια και τις καταστάσεις που δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω χωρίς προσευχή.
Πολλά πράγματα απομακρύθηκαν και ένιωθα σαν να τιμωρήθηκα, ήμουν συντριμμένη. Το 2014 έχασα τον πολύτιμο
πατέρα μου και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ο σύζυγός μου έχασε τη δουλειά του επειδή έπαθε πολλά μικρά
εγκεφαλικά επεισόδια. Έπρεπε να μετακινηθούμε από την πανέμορφη αγροικία μας σε ένα πολύ μικρό, άχαρο σπίτι. Κατά
τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ο Θεός άρχισε να ασχολείται με την καρδιά μου και το πώς να την κάνει να Τον
ακούει, να αναπαύεται, να διαβάζει τον Λόγο Του και να προσεύχεται όπως ποτέ άλλοτε.
"Διότι θέλω αποκαταστήσει την υγίειαν εις σε και θέλω σε ιατρεύσει από των πληγών σου, λέγει Κύριος" (Ιερεμίας λ/30:17).
Άρχισε σιγά-σιγά να αποκαθιστά τα σημεία που έχασα δύναμη. Το αγγείο μου ήταν ραγισμένο και ξεθωριασμένο, έσπασα
και τραυματίστηκα. Ο Θεός πήρε τη θραύση μου και με αναζωογόνησε. Έστρεψε το πένθος μου σε χορό. Ο Ψαλμός
ρκα/121: 1-2 λέει: " Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου; Η βοήθειά μου έρχεται από
του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην".
Υπάρχουν πολλά συνώνυμα για την αποκατάσταση: ανακαίνιση, επισκευή, ανανέωση, ανασυγκρότηση, αποκατάσταση,
αναζωογόνηση, επαναδραστηριοποίηση. Όταν άρχισα να διαβάζω αυτά τα λόγια, τα τοποθέτησα αμέσως πάνω σε αυτά
που ο Ιησούς κάνει για εμάς στην ανάγκη μας. Ω, δεν είναι όμορφο αυτό που κάνει για τις κόρες του;
Σας ενθαρρύνω σήμερα, αν αισθάνεστε εξαντλημένες, αφήστε Τον να σας αποκαταστήσει. Μιλήστε, προσευχηθείτε για ζωή
στην περίπτωσή σας. Ανανεώστε τη σχέση σας μαζί Του. Και προσεύχεστε, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε. Μιλήστε με τον
Ιησού και επιτρέψτε Του να σας ανανεώσει, να σας αποκαταστήσει. Θα φέρει πάλι πίσω τη λιακάδα στη ζωή σας. “Διότι η
οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν· ζωή όμως είναι εν τη ευμενεία αυτού· το εσπέρας δύναται να συγκατοικήση
κλαυθμός, αλλά το πρωΐ έρχεται αγαλλίασις.” (Ψαλμοί λ/30:5).
Ο Κύριος απολαμβάνει να πάρει το τραυματισμένο σκεύος μας και να το αποκαταστήσει στην αρχική του κατάσταση.

Σημείωση: Η Wilson βρίσκεται στην Εκκλησία River of Life, Muncie, Indiana. Είναι μαμά σε δύο ενήλικα παιδιά και γιαγιά με
τρία εγγόνια. Η Mary υπηρέτησε ως διευθύντρια χορωδίας / δράματος, αργότερα στην υπηρεσία της μουσικής για τριάντα
πέντε χρόνια και έχει επίσης διευθύνει πολλές χορωδίες νέων. Τώρα είναι συνταξιούχος και απολαμβάνει περισσότερο
χρόνο με την οικογένειά της. Αγαπάει να εργάζεται για τον Κύριο.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυμαστά!

Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο στα
Αγγλικά, Αραβικά, Κινεζικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Φίτζι, Γαλλικά, Γεωργιανά, Γερμανικά,
Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι,
Σουηδικά, Ταγγαλέζικα, Τάι.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας στη προσευχή να βρούμε περισσότερους
μεταφραστές!
Εάν επιθυμείτε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο
LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας!
Επισκεφτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη σελίδα
µας!
UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

