seluruh Alkitab kita menemukan banyak mukjizat penyembuhan dan pembebasan, mukjizat Kebangkitan
dari antara orang mati dan mukjizat lahir. bagaimana kita mendefinisikan mukjizat di modern kita hari,
ketika kami memiliki besar seperti dokter? keajaiban adalah sesuatu yang melampaui kami kemampuan
manusia. ini adalah manifestasi dari hasil karya Allah. (Efesus 2:10) saya percaya bahwa kita memiliki
fisik manifestasi dari mukjizat di tengah-tengah kita yang mengingatkan kita tentang bagaimana Perkasa
dan murah hati Allah kita adalah. saya tidak perlu pergi jauh-jauh untuk melihat Indah keajaiban yang
berjalan di tengah-tengah kita setiap hari. namanya Gabrielle. orangtuanya keduanya berasal dari keluarga
Kristen. mereka mencoba selama bertahun-tahun untuk memiliki anak. dokter mengatakan kepada mereka
akan lebih dekat ke mustahil. Namun, mereka tidak pernah menyerah harapan atau mempercayai Tuhan.
akhirnya, doa mereka terjawab, ketika ia menemukan bahwa dia mengharapkan. dua bulan ke
kehamilannya, dia mengalami keguguran salah satu dari kembar dia membawa. menjadi perawat, dia tahu
risiko ini kehamilan yang tinggi. di 28 Minggu, dia pergi ke awal tenaga kerja dan menyampaikan gadis
kecil beratnya hanya dua pound. mereka sedikit keajaiban. dalam Minggu berikutnya mereka hampir
kehilangan beberapa kali. setelah dia flatlined, tetapi mereka mampu menghidupkan kembali padanya.
serta membutuhkan dua transfusi darah karena komplikasi, para dokter mendeteksi murmur jantung.
mereka pikir dia memiliki hati cacat dan Bahkan mungkin kerusakan otak karena seperti awal lahir. bayi
prematur dapat memiliki banyak cacat lahir seperti gangguan pendengaran, kebutaan, pertumbuhan cacat,
masalah jantung, dan utama organ masalah. hari ini, Gabrielle adalah sehat anak di usianya kelompok.
para dokter di rumah sakit untuk prematur anak-anak kagum pada seberapa baik dia lakukan. dia sama
sekali tidak ada cacat lahir. Gabrielle menghadiri gereja kami dan adalah Indah dan bersemangat gadis
muda. dia telah dibesarkan yang disebut keajaiban anak oleh orangtuanya dan banyak orang lain. ibunya
mengatakan, "suatu hari dia akan mengerti apa ini benar-benar berarti." "Lihatlah, anak-anak adalah
warisan dari Tuhan, buah dari rahim adalah hadiah" (Mazmur 127: 3) catatan: Susan Beek adalah
misionaris dan berlisensi Menteri melayani bersama suaminya, James Beek, di negara dari Skotlandia.
saya percaya di mukjizat dengan kristie Harding kobzeff saya istimewa untuk tumbuh di sebuah rumah
yang percaya mukjizat. orangtuaku, kakek-nenek dan besar-kakek-nenek semua disajikan Tuhan. sebagai
generasi keempat Apostolik, bagaimana mungkin aku tidak percaya pada mukjizat? saya telah melihat
mereka terjadi berkali-kali. aku pernah melihat orang mengambil melemparkan off dari kaki mereka dan
berjalan tanpa lemas. aku pernah melihat rusak lengan diluruskan; aku pernah melihat banyak orang yang
menerima roh Kudus, yang merupakan salah satu yang paling kuat mukjizat yang pernah. aku pernah
melihat orang-orang yang datang dengan rasa sakit, meninggalkan tanpa rasa sakit. aku pernah melihat
orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, menerima panggilan bahwa mereka menyewa dan bisa
memulai hari berikutnya. ya, saya percaya di mukjizat. tapi apa yang Anda lakukan ketika keajaiban Anda
berharap dan berdoa untuk berkali-kali tidak terjadi? sebagai bercerai orang tua tunggal, aku pernah
melihat secara langsung yang patah hati dari patah pernikahan. aku mengamati anakku ditantang tentang
tumbuh di broken home. saya telah mengalami frustrasi tidak mampu untuk menjawab pertanyaan sulit
dari seorang anak. aku merasakan rasa sakit dan menumpahkan air mata ketika saya tidak menerima
jawaban saya ingin mendengar ke dalam doa saya berdoa berulang-ulang. kadang-kadang ada lebih
pertanyaan dari jawaban. tetapi melalui itu semua, saya tahu Tuhan memiliki rencana untuk hidup saya
dan tujuan untuk semua yang saya pergi melalui. "dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk
baik bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang yang disebut Menurut Tujuannya" (Roma
8:28). mungkin keajaiban tidak menyembuhkan patah tungkai, tapi di kali ia kering air mataku. mungkin
keajaiban tidak mendapatkan tak terduga check-in Mail (dan saya telah menerimanya), tapi itu Allah yang
tersedia saya kebutuhan sehari-hari. tidak sekali apakah saya ragu bahwa dia akan menjaga saya.
keajaiban adalah di jalan Allah tahu persis bagaimana dan kapan harus menyediakan bagi saya. "tapi saya
Allah akan memasok semua kebutuhan Anda Menurut nya kekayaan dalam kemuliaan Kristus Yesus"
(Filipi 4:19). anak saya sekarang orang dewasa dan hidup di sendiri. ia telah memutuskan untuk
menyebarkan sayapnya dan membuat jalannya sendiri. tapi aku didedikasikan dia kepada Allah ketika ia
adalah seorang bayi dan saya percaya bahwa Allah akan melindungi anak saya. ada tidak Formula khusus
yang diperlukan untuk "mendapatkan" keajaiban; Meskipun Iman, doa, dan banyak lagi doa membantu
begitu banyak. aku akan tetap percaya Tuhan dan aku tahu ada lebih banyak keajaiban di toko bagi saya.

ya, saya masih percaya di mukjizat. catatan: kristie (Harding) kobzeff menghadiri Pentakosta pembangkit
tenaga listrik di orangevale, CA, menggembalakan oleh kakak dan adik-in-cinta, Gary P. dan Anita
Harding. dia menjabat di berbagai bidang pelayanan dan saat ini merupakan bagian dari ibadah / musik
tim. dia juga menikmati menulis tentang pengalamannya hidup hidup. salah satu favorit nya hal yang
dapat dilakukan adalah bergaul dengan dia 24 tahun anak, Kris. dia juga bergairah tentang global misi dan
akan pergi ke Afrika Selatan akhir tahun ini. misi dan mukjizat dengan Diane Howell dia sedekat
menyebutkan namanya ... Yesus. kami memiliki semua Sung lagu itu kadang-kadang dalam hidup kita.
tetapi menjadi seperti realitas kepada kami selama kami 20 tahun sebagai misionaris di El Salvador. kami
tiba di El Salvador pada tahun 1980 selama perang saudara yang berlangsung selama 12 tahun. sepertinya
segala sesuatu yang bisa terjadi, lakukan. saya menjadi sangat sakit selama tahun pertama. saya turun
dengan demam tifoid, malaria, dan hepatitis-baik saja di berturut-turut. Bro. scism disebut suami saya
mengatakan kepadanya bahwa saya harus datang kembali ke Amerika Serikat untuk melihat dokter
seperti yang saya sangat, sangat sakit. kami tiba di Jackson, Mississippi, dan aku pergi untuk melihat
dokter. setelah ia melihat semua hasil tes, dia mengatakan kepada kita bahwa saya harus berada di rumah
sakit setidaknya tiga bulan !! tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kita telah berdoa untuk saya
penyembuhan. dokter mengambil lebih banyak sampel darah, dan ia mengirim saya surat dengan
mengatakan bahwa semua tes saya kembali jelas. semua ia bisa katakan adalah bahwa Yesus
menyembuhkan orang saya !! suatu hari kami tertua dua anak-anak, Jared dan Lea, yang pada saat itu
tujuh dan lima tahun, yang mereka salvadorian rumah nenek, SIS. Santos. ingat, kami berada di perang
saudara. ada ketukan di pintu, dan beberapa teroris datang mencari seseorang. mereka mencari di seluruh
rumah, tampak secara langsung di Jared dan Lea, dan kiri tidak menemukan orang yang mereka cari.
keajaiban di sini, pada saat itu, yang kiri membenci orang Amerika Utara dan penculikan mereka untuk
uang tebusan. mereka melihat anak-anak kita dan tidak menyadari ada putih Amerika Utara. Allah telah
berubah menjadi salvadorians !! satu malam kami berada di dalam perjalanan ke Guatemala City. seperti
yang kita datang dekat perbatasan, kami bulat tikungan dan melihat barikade dari batu-batu besar. ada
tidak ada jalan di sekitar mereka atau cara untuk pergi atas mereka, dan suami saya tidak punya waktu
untuk berhenti. saya menutup mata saya menunggu untuk mendengar suara mobil memukul batu. kami
berteriak, "Yesus!" dan aku menunggu dan menunggu, dan ketika saya membuka mataku, kami berada di
sisi lain dari mereka batu-batu besar, dan kami membuat perjalanan ke perbatasan. dia adalah mukjizat !!
kami melihat orang dibangkitkan dari antara orang mati, buta mata dibuka, telinga tuli dibuka, tumor
menghilang, orang keluar dari kursi roda. benar-benar ada begitu banyak keajaiban dalam 20 tahun ada
yang saya tidak memiliki ruang mengatakan itu semua. tapi terbesar keajaiban dari semua adalah ribuan
yang menerima roh Kudus dan dibaptis dalam Yesus nama. Allah sangat setia, dan dia masih di mukjizat
bisnis. catatan: Diane Howell menjabat bersama suaminya Rev. Bruce Howell, di ladang misi di El
Salvador dan negara-negara lain. Bro Howell saat upci Direktur Jenderal global misi.

