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Επιμονή Στην Προσευχή
Από την Linda Poitras

" Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον
του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. " (Α Κορινθίους ιε/15:57-58).
Ως οπαδοί του Ιησού, πρέπει όλοι να γνωρίζουμε κάτι για την προσευχή. . . αυτή τη θαυμάσια
επικοινωνία με Τον εραστή της ψυχής μας. Έχουμε βιώσει την μετάνοια (αρκετές φορές), και
εκτιμούμε το προνόμιο να μιλάμε στον καλύτερο φίλο μας σε καθημερινή βάση, καθώς προσευχόμαστε και του
λέμε τις ανησυχίες μας αλλά και τον έπαινο μας.
Αλλά «αμετακίνητοι στην προσευχή". . . τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με το λεξικό Webster, «αμετακίνητος» σημαίνει
σταθερός στη θέση του, ακίνητος. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει, έχει σταθερή την πίστη, αποφασιστικότητα και
εμμονή. Είναι αφιερωμένος ή πιστός σε ένα πρόσωπο, σε κάποια πεποίθηση ή σε κάποιο σκοπό. Σύμφωνα με τον
ορισμό αυτό, πόσο ακλόνητοι είμαστε στην προσευχή;
Όταν έρχεται η στιγμή για μια μεγάλη απόφαση: “Να πάω στο κολέγιο αλλά σε ποιό;" "Είναι αυτός ο σωστός
άνθρωπος για να παντρευτώ;" " Nα φορτωθώ χρέος για αυτό το αυτοκίνητο;" “Nα μετακομίσω αλλού για αυτή τη
δουλειά που μου προσέφεραν;" "Είναι αυτή η προαγωγή για το καλό της οικογένειάς μου και την πνευματική μας
ζωή;"
Όλες οι προσπάθειές μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις της ζωής συμβαίνουν σε εκείνες τις άγρυπνες νύχτες
που μας φθείρουν με ανησυχία, με αμέτρητες ώρες στο τηλέφωνο ή ακόμη και μέρες στο Google και το Facebook.
Μιλάμε για τα προβλήματα μας με τους φίλους, την οικογένεια και με τους πνευματικούς ηγέτες.
Η πιστότητά μας και η σταθερή απόφαση να βάλουμε την προσευχή ως κορυφαία προτεραιότητα στη λήψη των

αποφάσεων μας σχετικά με τη ζωή μας, πρέπει να υπάρχει μέσα στον καθένα μας. Γιατί; Επειδή ο Θεός νοιάζεται.
Παρατηρεί τα πάντα που συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή και θέλει να μας βοηθήσει σε κάθε απόφαση και
επιλογή. Πάρα πολλές φορές ο Θεός ακούει από εμάς το τι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και ζητάμε την έγκριση
του, αφού έχουμε ήδη αποφασίσει. Ο Θεός ποτέ δεν θα πρέπει να είναι κάποιος που απλά ενημερώνεται για τις
αποφάσεις μας.
Ο Παύλος μας υπενθυμίζει στην Α΄ Κορινθίους ιε\15:57 ότι η νίκη μας έρχεται μέσω του Ιησού. Δεν έρχεται με την
αφήγηση των επιλογών που ήδη έχουμε κάνει. Έρχεται όταν σταθερά τοποθετούμε πρώτο τον Θεό. Να του μιλάμε
για τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Εκείνος ήδη γνωρίζει και πραγματικά νοιάζεται. Η απάντησή Του θα
είναι η καλύτερη δυνατή. Η κατεύθυνση Του θα μας οδηγήσει στο δρόμο που είναι ο καλύτερος για τις ψυχές μας.
Η αγάπη Του, θα μας κρατήσει κοντά Του και θα κάνει την απόφαση μας να μένουμε "σταθεροί στην προσευχή»
ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που καταφέραμε ποτέ.
Σημείωση:

Η Linda Poitras έχει έναν ευλογημένο γάμο με τον Jim και είναι μητέρα των Μελίντα και Κάντρα. Μετά
από 28 χρόνια ως ιεραπόστολοι στην Αφρική, κατοικούν τώρα στο St Louis, MO, όπου ο Jim είναι ο Διευθυντής της
Εκπαίδευσης / AIM για τις Παγκόσμιες Αποστολές. Πηγαίνουν στο New Life στο Bridgeton όπου η Linda διδάσκει
στο Κυριακό Σχολείο και είναι πρόεδρος της Διακονίας των Γυναικών στην τοπική εκκλησία όπου ποιμένας είναι ο
Aaron Batchelor.

Το να τα Παρατήσεις Δεν είναι Επιλογή!
Από την Chrystal Wallace

"Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη
αποκάμνωσι," (Λουκάς ιη/18:1).
Μία ακόμη μέρα είχε ξημερώσει. Όπως έκανε κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα εμφανιζόταν
μπροστά στον Κριτή, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε κανένα σεβασμό προς στον Θεό και προς
τους ανθρώπους. Μέχρι τώρα την είχε αγνοήσει εντελώς αλλά δεν αποθαρρύνονταν. Χρειαζόταν
δικαιοσύνη και ήταν δουλειά του Κριτή να την αποδώσει.
Καθώς πλησίασε στον τόπο όπου εκείνος καθόταν, και μόλις πήγαινε να ανοίξει το στόμα της για να παραθέσει και
πάλι το αίτημά της, όταν ο Κριτής σήκωσε το χέρι του στον αέρα και την σταμάτησε. Της φώναξε με τα θυμωμένα
μάτια του και με την άγρια φωνή του: «Ξέρεις τι είδους δικαστής είμαι; Εγώ δεν φοβάμαι το Θεό και δεν μου
αρέσουν οι άνθρωποι. Αλλά θα με τρελάνεις με την επιμονή σου. Σου δίνω το δίκιο που ψάχνεις! Η υπόθεση σου
έκλεισε! "
Τι θα συνέβαινε αν εκείνη την ημέρα η γυναίκα είχε αποφασίσει να μην πάει στον δικαστή; Αν είχε αποθαρρυνθεί
από τις προηγούμενες φορές και είχε παραιτηθεί; Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε παραμείνει σταθερή στο σκοπό της
και στην αίτησή της; Ναι, ήξερε ότι ο δικαστής ήταν ένας άδικος άνθρωπος αλλά κάπου βαθιά μέσα είχε την πίστη
ότι θα απαντήσει. Δεν είχε πίστη στον χαρακτήρα του Κριτή αλλά είχε πίστη στην εξουσία και στην θέση του ως
δικαστής.
Εάν ένας άδικος κριτής ξέρει πώς να απαντήσει στην αίτηση μιας επίμονης γυναίκας, πόσο περισσότερο θα
απαντήσει στις αιτήσεις μας ο ουράνιος Πατέρας μας, αν παραμείνουμε σταθεροί; Ο χαρακτήρας του ουράνιου
Πατέρα μας είναι εντελώς αντίθετος από εκείνον του άδικου κριτή. Ο Θεός είναι προσεκτικός σε κάθε κραυγή μας,
και γνωρίζει την ανησυχία μας για κάθε ανάγκη μας και είναι χαρά Του να δίνει στα παιδιά Του.
Το να τα παρατήσουμε δεν αποτελεί επιλογή. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί, ακλόνητοι και σταθεροί στις
προσευχές μας για τα παιδιά μας και στη θεϊκή ζωή που ζούμε μπροστά στα παιδιά μας. Δεν έχει σημασία πόσο
αποθαρρυμένοι μπορεί να αισθανθούμε δεν μπορούμε να πάμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Πρέπει να
πάμε από πίστη σε πίστη ότι ο Δίκαιος Κριτής ακούει όχι μόνο τις αιτήσεις μας αλλά είναι ευχαρίστηση Του να
χορηγεί στις ανάγκες μας. Οι προσευχές μας δεν είναι ποτέ μάταιες!

Σημείωση: Η Crystal Wallace είναι παντρεμένη με τον Kevin, τον έρωτα της ζωής της, για τριάντα τέσσερα χρόνια. Έχουν δύο όμορφες κόρες
παντρεμένες και πολύ αγάπη για την πιο όμορφη εγγονή του κόσμου την Maleah. Η Crystal είναι μια αναγνωρισμένη διάκονος της UPCI και
είναι αδειούχος σύμβουλος στην Εθνική Ένωση Χριστιανών Συμβούλων. Έχει εργαστεί με πολλούς τρόπους στην διακονία καθ 'όλη τη διάρκεια
της ζωής της αλλά το πάθος της είναι η διδασκαλία και η υπηρεσία σε πληγωμένους ανθρώπους. Ο Kevin και η Crystal είναι νέο διορισθέντες
ιεραπόστολοι στη Γαλλία.

Άλλαξε την Οπτική σου…Επέλεξε τη Χαρά
Από την Shannon Trzcinski

Ο εννιάχρονος γιος μου, ο Ησαΐας, αγαπά τη μουσική. Εννοώ πραγματικά την αγαπά. Είμαστε μια
πολύ μουσική οικογένεια, έτσι αυτό βγαίνει από μέσα του. Επίσης του αρέσει να παίζει με το iPad.
Μία εφαρμογή ξεκινά με ένα τραγούδι όταν την ανοίγει. Αγαπά αυτό το τραγούδι. Θα ξεκινήσει την
εφαρμογή, θα ακούσει το τραγούδι, θα την κλείσει και θα την ανοίξει απλά για να το ακούσει ξανά
και ξανά.
Μια μέρα και αφού είχε ακούσει το τραγούδι πολλές φορές, σκέφτηκα, "Απλά παίζει το παιχνίδι."
Δεν με ενοχλούσε αλλά τραβούσε την προσοχή μου. Μερικοί άνθρωποι σίγουρα θα ενοχλούνταν. Σε κλάσματα του
δευτερολέπτου, σκέφτηκα, "ο Ησαΐας θα πρέπει να είναι κουφός, αλλά δεν είναι! Ακούει αυτή τη μουσική!" Βλέπετε,
ο Ησαΐας ήταν πρόωρος, γεννήθηκε στις είκοσι δύο εβδομάδες. Μας είπαν ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην
ακούει. Και σαν να μην έφτανε αυτό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ήταν σε Lasix IV. Μια παρενέργεια του
Lasix είναι η απώλεια της ακοής.
Έτσι, ας ρίξουμε μια άλλη ματιά στον Ησαΐα, με το iPad του να παίζει το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά και ξανά. Κάτι
που θα μπορούσε να είναι τόσο ενοχλητικό, που θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον στην τρέλα, εγώ λέω, "Ναι!
Παίξε αυτό το τραγούδι!" Ξέρετε γιατί; Επειδή το αγόρι μου ακούει! Τώρα, όταν ακούω αυτό το τραγούδι που παίζει,
φέρνει κυριολεκτικά ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου και η καρδιά μου ξεχειλίζει με ευγνωμοσύνη.
Τι σε ενοχλεί; Τι σε οδηγεί στην τρέλα; Ένας σύζυγος που μασά πολύ δυνατά; Ένας γιος που τριγυρνά
τριπλάροντας μια μπάλα όλη την ώρα; Ένας συνάδελφος που χτυπά τα δάχτυλά του πάνω στο γραφείο του; Το
κυκλοφοριακό χάος; Τι θα συμβεί αν επιλέξετε να το δείτε με διαφορετικό τρόπο και να μετατραπεί η ενόχληση σε
χαρά; Όταν ακούτε το μάσημα του συζύγου σας, είναι μια υπενθύμιση ότι είναι ζωντανός και είναι μαζί σας. Η
μπάλα που αναπηδά είναι μια υπενθύμιση ότι ο γιος σας είναι υγιής και δυνατός. Ο συνεργάτης σας δείχνει ότι
έχετε μια δουλειά. Επειδή έχετε αυτοκίνητο, έχετε το προνόμιο να οδηγείτε μέσα στην κίνηση.
Όταν αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλάζουμε την προοπτική μας και η ενόχληση γίνεται
πηγή χαράς.
Ακόμα και αν δεν είμαστε θετικοί σε αυτό μπορούμε να το επιλέξουμε. Ακόμα κι αν δεν το αισθανόμαστε, μπορούμε
να το επιλέξουμε.
Η Βίβλος μας λέει:
Χαίρετε στον Κύριο (Φιλιππησίους 4:4).
Πάντα να είστε χαρούμενοι (Θεσσαλονικείς 5:16).
Προσφέρετε θυσίες χαράς (Ψαλμός 27:6).
Εδώ είναι το καταπληκτικό, όταν επιλέγουμε τη χαρά, θα αλλάξει ολόκληρη η ημέρα μας. Όταν επιλέγουμε τη χαρά,
τα συναισθήματά μας θα ακολουθήσουν και θα αρχίσουμε να τη νιώθουμε. Η ενόχληση, η απογοήτευση θα γίνει
μια πηγή χαράς, και θα φέρει χαμόγελο στο πρόσωπό μας, ακόμα και όταν έχουμε ακούσει το ίδιο τραγούδι για
εκατοστή φορά σε μια μέρα
Αποφασίστε σήμερα και επιλέξτε τη χαρά.
Σημείωση: Υποβλήθηκε από την Sandy Jordan

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυμαστά!
Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο στα
Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ελληνικά, Αραβικά
και Φαρσί, Τσέχικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά,
Νορβηγικά, Πολωνικά, Ινδικά και Γεωργιανά.
Έχουμε έναν προσωρινό Ιαπωνέζο μεταφραστή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μόνιμους
Ιάπωνες, Σέρβους και Βούλγαρους μεταφραστές.
Debbie Akers

Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο
LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our 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

Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν από γυναίκες σε
παγκόσμια κλίμακα που συναντώνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα για να ενωθούν και να
επικεντρωθούν στην προσευχή για τα παιδιά τους και τα παιδιά των τοπικών εκκλησιών και κοινοτήτων.
Η Αποστολή μας… Είμαστε δεσμευμένες στην πνευματική διατήρηση αυτής της γενιάς και της μετέπειτα
και την πνευματική αναστύλωση των προηγούμενων γενεών.
Οι Ανάγκες μας… Γυναίκες αφιερωμένες που θα συναντούνται μαζί την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και θα προσεύχονται
συγκεκριμένα για τα παιδιά τους.

Τρεις Προτεραιότητες Της Προσευχής…

•
•
•

Η σωτηρία των παιδιών μας (Ησαΐας 49:25, Ψαλμοί 144:12, Ησαΐας 43:5-6).
Ότι θα πάρουν την ευθύνη της πίστης σε μια υπεύθυνη ηλικία (Α Ιωάννη 2:25-28, Ιάκωβος 1:25).
Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38).Text Link

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 Ένα πρόγραμμα για κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 13-16 με προβλήματα συμπεριφοράς.
LIGHTHOUSE RANCH για αγόρια που τραυματίζονται ή πληγώνονται από άλλα έφηβα αγόρια.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections;
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. ΆΤα άρθρα είναι Βιβλικά και
σχετικά με την σημερινή χριστιανή γυναίκα. Γράψτε τον εαυτό σας, μια φίλη ή παραγγείλετε
χονδρική για την εκκλησία σας.

Εγγραφείτε online!

