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Tror du på mirakel?
Av Susan Beek

Genom hela Skriften finner vi många mirakler av helande och frälsning,
uppståndelsens mirakel från de döda och födelsemirakel. Hur definierar vi mirakel i
vår tid när vi har så bra läkare?
Ett mirakel är något som överträffar våra mänskliga förmågor. Det är en
manifestation av Guds handarbete. (Efesierna 2:10)
Jag tror att vi har fysiska manifestationer av mirakel mitt ibland oss som påminner oss om hur mäktig
och nådig vår Gud är. Jag behöver inte se långt för att se ett vackert mirakel som går mitt ibland oss
varje dag. Hennes namn är Gabrielle.
Hennes föräldrar kommer båda från kristna hem. De försökte i många år ha ett barn. Läkare berättade
för dem att det skulle vara nästan omöjligt. Ändå gav de aldrig upp hopp eller tro på Gud. Slutligen
besvarades deras böner när hon upptäckte att hon väntade barn. Två månader in i graviditeten dog en av
tvillingarna som hon var gravid med.
Då hon är sjuksköterska så visste hon om riskerna gällande denna graviditet. 28 veckor in i

graviditeten födde hon fram en liten tjej som bara vägde 1 kg. Deras lilla mirakel.
Under de veckor som följde förlorade de henne nästan flera gånger. En gång stannade hennes hjärta men
de lyckades att återuppliva henne.
Förutom att behöva två blodtransfusioner på grund av komplikationer, upptäckte läkarna ett blåsljud på
hjärtat. De trodde att hon hade en hjärtfel och kanske även hjärnskador på grund av en sådan tidig
födelse. Förtidigt födda barn kan ha många fosterskador såsom hörselnedsättning, blindhet, fosterskador,
hjärtproblem och större organdroblem.
Idag är Gabrielle det hälsosammaste barnet i sin åldersgrupp. Läkarna på sjukhuset för förtidigt födda
barn är förvånad över hur bra hon mår. Hon har absolut inga fosterskador. Gabrielle deltar i vår kyrka
och är en vacker och livlig ung flicka.
Hon har växt upp smed att kallas för mirakelbarnet av sina föräldrar och många andra. Hennes mamma
säger, "En dag kommer hon att förstå vad det här verkligen betyder."
"Se, barn är ett arv från Herren, livets frukt är en belöning" (Ps. 127: 3)
Note: Susan Beek is a missionary and licensed minister serving alongside her husband, James Beek, in the country of
Scotland.

Jag tror på mirakel
Av Kristie Harding Kobzeff

Jag var privilegierad med att växa upp i ett hem som trodde på mirakel. Mina
föräldrar, far- och morföräldrar och gammel far- och morföräldrar, alla tjänade
Herren. Som en fjärde generationens apostolisk, hur kunde jag inte tro på mirakel?
Jag har sett dem hända många gånger. Jag har sett att folk ta av sig gipset på benen
och gått utan att halta. Jag har sett brutna armar bli raka; Jag har sett många
människor får den Helige Anden, som är en av de mäktigaste mirakel någonsin. Jag
har sett människor som kom med smärta, och lämnar utan smärta. Jag har sett personer som behöver
jobb, få ett samtal om att de hade blivit anställda och kunde börja nästa dag. Ja, jag tror på mirakel.
Men vad gör du när ett mirakel du hoppats och bett för många gånger inte händer? Som en skild
ensamstående förälder har jag sett och känt hur det är att bryta upp ett äktenskap. Jag har sett när min
son utmanades att växa upp i ett uppbrutet hem. Jag har upplevt frustrationen när jag inte kunde svara på
alla svåra frågor från ett barn. Jag har känt smärtan och gråtit tårar när jag inte fått det svaret jag hade
bett för om och om igen. Ibland finns det fler frågor än svar. Men genom allt vet jag att Gud har en plan
för mitt liv och ett syfte för allt jag går igenom.
"Och vi vet att allt fungerar tillsammans för gott för dem som älskar Gud, för dem som är kallade enligt
hans syfte" (Rom 8:28).
Kanske var miraklet inte var en bruten arm som blev hel, men under tiden torkade han mina tårar.
Kanske var miraklet inte att få en oväntad peng i posten (och jag har fått dem), men att Gud tog hand om
mina dagliga behov. Inte en enda gång tvivlade jag på att han skulle ta hand om mig. Miraklet är i hur
Gud visste exakt hur och när han behövde hjälpa mig.

"Men min Gud ska förse allt ditt behov enligt hans rikedomar i ära av Kristus Jesus" (Filippinerna 4:19).
Min son är nu vuxen och bor ensam. Han har bestämt sig för att sprida sina vingar och gör saker på sitt
eget sätt. Men jag tillägnade honom till Gud när han var barn och jag litar på att Gud kommer att
beskydda min son. Det finns ingen särskild formel som krävs för att "få" ett mirakel; även om tro, bön
och mer bön hjälper på ett mäktigt sätt. Jag kommer att fortsätta att lita på Gud och jag vet att det finns
många fler mirakel runt hörnet för mig. Ja, jag tror fortfarande på mirakel.
Note: Kristie (Harding) Kobzeff attends Pentecostal Powerhouse in Orangevale, CA, pastored by her brother and
sister-in-love, Gary P. and Anita Harding. She has served in various areas of ministry and currently is part of the
worship/music team. She also enjoys writing about her experiences of living life. One of her favorite things to do is
hang out with her 24-year-old son, Kris. She also is passionate about Global Missions and will be going to South Africa
later this year.

Mission och mirakel
Av Diane Howell

Han är så nära som när man säger hans namn ... Jesus. Vi har alla sjungit den låten
någon gång i våra liv. Men detta blev verklighet för oss under våra 20 år som
missionärer i El Salvador.
Vi anlände till El Salvador 1980 under ett inbördeskrig som varade 12 år. Det
verkade som allt som kunde hända, hände oss.
Jag blev väldigt sjuk under det första året. Jag blev sjuk med tyfusfeber, malaria och
hepatit, en sjukdom efter den andra. Broder Scism ringde min man för att berätta för honom att jag borde
åka tillbaka till Usa för att se en läkare då jag var mycket sjuk. Vi anlände till Jackson, Mississippi, och
jag gick till doktorn. Efter att han såg alla mina testresultat, berättade han för oss att jag skulle behöva
vara på sjukhuset i minst tre månader !! Men vad han inte visste var att vi hade bett för mitt helande.
Läkaren tog fler blodprover och doktorn sedan ett brev till mig och berättade att alla mina blodprover
var normala. Allt han kunde säga var att Jesus hade helat mig !!
En dag var våra äldsta två barn, Jared och Leah, som vid den tiden var sju och fem år gammal, var hos
deras Salvadorska mormors hus, Sis. Santos. Kom ihåg att vi var mitt i ett inbördeskrig. Man hörde en
knack på dörren och sedan kom några terrorister in för att leta efter någon. De sökte igenom hela huset,
tittade direkt på Jared och Leah och lämnade utan att ha hittade den personen de försökte att hitta.
Miraklet här var att på den här tiden hatade de nordamerikaner och brukade kidnappa dem för lösen. De
tittade på våra barn och insåg inte att det var vita nordamerikaner. Gud hade förvandlat dem till
Salvadorians !!
En kväll var vi på väg till Guatemala City. När vi kom nära gränsen, rundade vi en sväng och såg en
barrikad av stora stenblock. Det fanns inget sätt omkring dem eller ett sätt att köra över dem, och min
man hade inte tid att stanna. Jag stängde mina ögon och väntade på att höra ljudet av bilen som träffade
klipporna. Vi skrek, "Jesus!" Och jag väntade och väntade, och när jag öppnade mina ögon var vi på
andra sidan dessa stenar, och vi kom fram till gränsen. Han är en mirakelarbetare !!
Vi såg människor väckas upp från de döda, blinda ögon öppnade, döva öron öppnade, tumörer försvinna
människor kommer ut ur rullstolar. Det var verkligen så många mirakel i våra 20 år att jag inte har
utrymme att berätta om allt. Men det största miraklet av alla var att se alla de tusentals som mottog den

Helige Ande och döptes i Jesu namn. Gud är så trogen, och han är fortfarande i mirakelbranschen.
Note: Diane Howell has served alongside her husband Rev. Bruce Howell, on the mission field in El Salvador and
other countries. Bro Howell is currently UPCI General Director of Global Missions.

Från redaktören
Gud gör mäktiga saker!
Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrev är nu tillgängligt på engelska, spanska,
franska, tyska, holländska, portugisiska, ryska, grekiska, arabiska, persiska, tjeckiska /
slovakiska, kinesiska, swahili, ungerska, tagalog, indonesiska, rumänska, italienska,
Norska, polska, hindi, georgiska, japanska, svenska, vietnamesiska, bangla, thailändska
och koreanska. Vänligen hjälp oss be för serbiska, bulgariska och hebreiska översättare!
If you wish to receive any of the above translations please send request to
LadiesPrayerInternational@aol.com
and we will be delighted to add you to our mailing list!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on
Facebook and "Like" our page!! Facebook Ladies Prayer International Link
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter
at: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part
of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter
and Facebook page!

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Ladies Prayer International on Facebook

Vem är vi…sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor från hela världen
som samlas på första måndagen varje månad för att enas i fokuserad bön för våra
barn och för alla barnen I våra kyrkor och samhällen.
Vår mission…Vi är bestämda i att försöka bevara det andliga i denna
generationen och den nästkommande och i den andliga uppbyggelsen från förra
generationen.
Vårt behov…Kvinnor som vill engagera sig i detta arbete, att träffas första måndagen varje månad i
fokuserad bön för våra barn.
Tre olika böner ..

•
•
•

Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:4-6)
Att de får sin egen tro när tiden är mogen (1joh 2:25-28; Jak 1:25)
Att de är med i guds arbete (Matt 9:38)

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and
emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or
order a bundle for your church.
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