.

Egyesült Nemzetközi Pünkösdista Gyülekezet, 2020 Március

Látogass el a Ladies Prayer International a Facebookon és "like"-old az oldalt!
Isten kezében – Helyreállitva!
Jill Patterson irása

Isten a helyreállitás üzletében van benne. Továbbá, Ő megdicsőiti magát benne!
Az I.Sámuel 2-ben Anna hálaadó imáját találhatjuk, miután az Úr megadta neki a
régóta vágyott gyermekét. Miután Annáról levált a fia Sámuel, elvitte az Úr házába
Silóba. Az imáiban ezt monja az Úrnak:
"Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse
hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik; Mert az ÚRÉ a földnek
oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.” (8-as igevers).
Anna az Úrnak tulajdonÍtotta, hogy a szegenyt és a koltust herceggé és királlyá
emelte. Micsoda kontraszt. Micsoda előléptetés.
Isten helyreállitó munkája egy teljes megújulás. Ez gyakran több is, mint az elvárt. Ez lehet gyors is. Ez
beigazolódott József és Mózes esetében is. Egy napon belül, a dolgok drámaian megváltoztak az
életükben. József a helytelenül meggyanúsitottságból és a bebörtönzött állapotból erővel és pártfogással
felemeltetett a palota által. Mózes az elbújtatott gyékény kosárból lett kiemelve a fáraó lányának
követelése által.
Te magadnak is megvan a saját megtapasztalásod egy helyreállitásról az életedben. Ő kiemelt minket a
sűrű sárból és kősziklára helyzte a lábunkat.
Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
(Zsoltárok 40:2)
Ez a helyreállitás és az öröm időszaka!
Isten kezében mi erősek vagyunk.
Az Ő kezében képességünk van.
Az Ő kezében mi hasznosak vagyunk.
Az Ő kezében minden lehetséges.
Az Ő kezében több, mint győzedelmesek vagyunk.
Az Ő kezében van jövőnk.
Az Ő kezében megújulásunk van!

Megjegyzés: Jill Patterson Kelet Európában lakik, dolgozik és szolgál Romániában, Bulgáriában és Magyarországon. A férjével 29
éve misszionáriusok.

Restoring My Brokenness
Mary Wilson irása

Lelki pásztorok otthonában felcseperedve mindig arra tanitottak, hogy mindenfelől
bizzak Istenben és imádkozzak mindenért. A következő az én személyes
megvalásom.
A harmincas éveimben szörnyű depresszióban szenvedtem. Nem is vettem észre
akkoriban, hogy ez pontosan mi is volt és hogy mennyire rossz is volt. Nem
akartam menni gyülekezetve, nem azért mert nem imádtam Istent, hanem nem
akartam talalkozni emberekkel. És nem is akartam velük beszélgetni.Ez fura egy
olyan személy részéről, aki mindig is szerette az embereket és szeretett bármilyen
gyülekezeti eseményen részt venni. De valami legbelül mégsem engedte, hogy
otthon maradjak. Mindennek ellenére minden alkalmon ott voltam, dicsőitettem és énekeltem a kórusban.
Majdnem minden reggel 6 órakor mentem imádkozni, habár sokszor csak az oltárra támaszkodtam és
sirtam. Azok az idők felkészitettek engem az elkövetkezendő évekre, amikkel nem tudtam volna szembe
nézni ima nélkül.
Sokmindent elvesztettem és úgy éreztem, hogy büntetve vagyok, össze voltam törve. 2014-ben
elvesztettem az én drága apámat (az én Poppom) és a rákövetkező két hétben a férjem elvesztette a
munkáját, mert többször agyverzést szenvedett. Ki kellett költöznünk a gyönyörű farm házunkból egy
nagyon kicsi, nem szép házba. Ezalatt a nehéz időszak alatt Isten elkedett dolgozni a szivemen, hogy
hallgassak rá, hogy pihenjek és olvassam az Ő Igéjét, és hogy úgy imádkozzak, mint még soha előtte.
“Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az ÚR. Mert eltaszítottnak hívnak téged,
Sion, akivel senki sem törődik.” Jeremiás 30:17
Ő lassan elkezdett ott helyreállitani, ahol erőt vesztettem. Az ütőerem elpattant és elájuldoztam, meg
voltam törve és meg voltam bántva. Isten elvette a gyengeségeimet és újratöltött. Gyászomat örömre
forditotta. Zsoltárok 121:1-2 azt mondja, “Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Számos szinonima létezik a helyreállitás szóra: felfrissit, feltölt, újrateremt, felüdit, regenerál, megfiatalit,
megújit, megjavit, feltámaszt, revitalizál, feléleszt. Amikor ezeket a szavakat olvasom, azonnal
alkalmazom arra, hogy Jézus mit tesz értünk szükség idején. Ó, ez nem egy gyönyörű dolog, amit Ő tesz
meg a leánygyermekeiért?
Lelkesitelek ma, hogy ha kimerültnek érzed magad, engedd, hogy Ő helyreállitson. Beszélj életet a
szituációdba. Újitsd meg a kapcsolatodat Istennel. Imádkozz, imádkozz és imádkozz. Beszélj Jézushoz
és engedd, hogy felüditsen és helyreállitson. Ő visszaadja a napfényt az életedbe. “Este szállást vesz a
sírás, reggelre itt az ujjongás.” (Zsoltárok 30:5)
Az Úr élvezettel veszi el a megtört szivünket és állitja helyre az eredeti állapotába.
Megjegyzés: Mary Wilson a Az Élet Folyója Gyülekezetbe jár, Muncie-ban Indianában. Két felnőtt gyermeke van és három unokája.
Mary énekkar/drama directorként szolgált és zenei szolgálatban volt 35 évig, valamint sok fiatal táborát és énekkarát szervezte már
le. Mára nyugdijba ment és a családjával tölti az idejét. Imád Isten munkájában tevékenykedni.

A Szerkesztőtől
Isten hatalmas dolgokat csinál!
Isten számos ajtót nyit meg, és ez a hírlevél most angol, spanyol, francia, német, holland,
portugál, orosz, görög, arab, fárszi, cseh / szlovák, kínai, szuahéli, magyar, Norvég,
lengyel, hindi, grúz, japán, svéd, vietnami, bangai thai és koreai nyelven. Kérem,
segítsen nekünk imádkozni szerb, bolgár és más fordítóknak!
Ha a fenti fordítások bármelyikét szeretné megkapni, kérjük, küldje el kérését a
LadiesPrayerInternational@aol.com címre
és örömmel veszünk fel Önt levelezési listánkra!
!
Látogass el a Ladies Prayer International on Facebook és "like"-old az oldalunkat!
LadiesPrayerInternational@aol.com re.
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