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Μία Προσευχή Αλλάζει Τα Πάντα
Από την Debbie Sanders

Πιστεύω έντονα ότι καμία ανάγκη δεν είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή για να πάει στον
Θεό με προσευχή.
Από το: "Κύριε, ξέρεις ότι βιάζομαι να πάρω όλα όσα χρειάζομαι για το τραπέζι στην
εκκλησία. Σε παρακαλώ μου δώσε μου ένα γρήγορο και καλό σημείο στάθμευσης".
Μέχρι το: "Κύριε, χρειάζομαι ένα φόρεμα για αυτό το γάμο και εσύ γνωρίζεις τον
προϋπολογισμό μου, σε παρακαλώ βοήθησε με να βρω το σωστό ρούχο σήμερα σε
πολύ καλή τιμή (Ω, και ας με κάνει δύο μεγέθη μικρότερα ... για να Σε εκπροσωπήσει
καλά, Κύριε) ".
Υπήρχαν προσευχές που έκανα ως νέα εργάτης AIM (Συνεργάτης σε αποστολές) στα ταξίδια μας. "Κύριε,
ευλογηθήκαμε με όλα αυτά τα δώρα που μας έκαναν οι πολύτιμοι άνθρωποι σου. Σε παρακαλώ κάνε μ’
έναν τρόπο όλα αυτά να μπορέσουμε να τα πάρουμε μαζί μας στις Η.Π.Α." Κάτω από τον απόλυτο
θαυμασμό του συζύγου μου, ένα ντόπιο αγόρι που είχαμε γίνει φίλοι από το παντοπωλείο μας συνόδεψε
στο αεροδρόμιο για να μας αποχαιρετήσει. Και ιδού! Ένας καλός του φίλος εργαζόταν μέσα στις
αποσκευές και μας έδωσε δωρεάν αποστολή των πραγμάτων μας! Δεν θα το κάνει;
Ακόμα κι αν ο ουράνιος Πατέρας μας γνωρίζει ακριβώς τι χρειαζόμαστε πριν Του το ζητήσουμε (Ματθαίος
ς/6:8), πιστεύω ότι περιμένει ένα απλό αίτημα προσευχής που να του εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη

μας ότι όχι μόνο θα παράσχει τα πράγματα που χρειαζόμαστε, αλλά επίσης και τα μικρά πράγματα που
έχουμε ανάγκη (Ματθαίος ζ/7:11, Ψαλμός λζ/37: 4).
Προσευχές που έγιναν πλάι στο κρεβάτι ενός ετοιμοθάνατου αγαπημένου προσώπου, προσευχές που
έγιναν από μια μητέρα για ένα άρρωστο μωρό ή ένα αποστατημένο παιδί, προσευχές αστραπιαίες καθώς
ένα αυτοκίνητο κατευθύνονταν προς το δικό σας – όλα αυτά ο Πατέρας τ’ ακούει. Δεν έχει σημασία αν
εκφράζονται με ωραία ποιητικά λόγια ή με σιωπηλούς ψίθυρους, κάθε προσευχή ακούγεται και απασχολεί
τον μεγάλο Θεό μας.
Εάν η κατάσταση είναι αδύνατη, προσευχηθείτε. Εάν βρεθείτε σε τρομερή σύγχυση και δεν ξέρετε πώς να
εκφραστείτε, προσευχηθείτε. Αν το μόνο που μπορείτε να διαχειριστείτε την ώρα της βαθιάς αγωνίας είναι
να πείτε "Ιησού", προσευχηθείτε. Ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός που όταν δεν μπορούμε να βρούμε τις
λέξεις, αν προσευχόμαστε με το Πνεύμα, θα κάνει το έργο για μας και θα επέμβει εκ μέρους μας
(Ρωμαίους η/8:26).
Απλά να γνωρίζετε ότι ο ουράνιος Πατέρας σας,περιμένει την κραυγή σας και είναι έτοιμος να σας
βοηθήσει. Μια προσευχή μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Σημείωση: Η Debbie Sanders είναι Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών της Χαβάης και τώρα εργάζεται και ως διευθύντρια του
Christian Today Girl, μιας Εθνικής Διακονίας για κορίτσια ηλικίας 10-18 ετών. Η Debbie είναι σύζυγος του Τζόναθαν Σάντερς και
μητέρα τριών κοριτσιών. Ο αδελφός Sanders είναι ποιμένας της εκκλησίας στη Χαβάη.

Η Προσευχή Που Άλλαξε τα Πάντα
Από την Cindy McFarland

" Εάν μείνητε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και
θέλει γείνει εις εσάς. " (Ιωάννης ιε/15:7).
Ήταν νύχτα και ο ουρανός ήταν μαύρος. Δεν υπήρχαν αστέρια. Παρόλο που είχα περάσει
πολλές νύχτες κρυμμένη στο δωμάτιό μου, από τη στιγμή που έφτασα στη Βόρεια
Ιρλανδία, αποφάσισα ότι θα ήταν αυτή η νύχτα που θα αντιμετώπιζα τον γίγαντα μου. Η
Βίβλος μας λέει ότι ο Γολιάθ πλησίασε για να επιτεθεί και ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα για να τον συναντήσει
(Α΄ Σαμουήλ ιζ/17:48). Έτσι, άνοιξα την πόρτα της κουζίνας και βγήκα έξω στο σκοτάδι για να
αντιμετωπίσω τον γίγαντα μου.
Περπάτησα έξω στη σκοτεινή νύχτα οπλισμένη με την "μία μου προσευχή που άλλαξε τα πάντα". Τα
παιδιά μου και ο σύζυγός μου με χρειάζονταν να είμαι οπλισμένη με αυτή τη μία προσευχή. Εάν δεν είχα
αντιμετωπίσει τον γίγαντα και τον εαυτό μου με αυτό το είδος προσευχής, η οικογένειά μου δεν θα είχε τη
γυναίκα και τη μητέρα που τους άξιζε. Τους άξιζα να είμαι ισχυρή και να μην φοβάμαι. Τους άξιζα να έχω
αντιμετωπίσει αυτόν τον φόβο και να μην τρέχω από αυτόν πια. Άξιζα επίσης για μένα να αντιμετωπίσω
τον φόβο.
Ως μικρό κορίτσι θυμάμαι πολλές νύχτες τη γιαγιά μου να με πηγαίνει στην εκκλησία για προσευχή. Η
εκκλησία ήταν σκοτεινή μέσα με ένα μόνο μικρό φως στην περιοχή του άμβωνα. Αλλά η ειρήνη που
αισθανόμουν καθώς άκουγα την προσευχή της! Ήξερα ότι ήθελα να δώσω στα παιδιά μου το ίδιο
αίσθημα ειρήνης στο σπίτι μας.
Η επιθυμία μου εκείνη τη νύχτα ήταν τόσο μεγάλη να γίνω ισχυρή. " Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα
προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς. " (Μάρκος ια/11:24).
Έτσι εκείνο το βράδυ συναντήθηκα με τον γίγαντα μου, τον οποίο φοβόμουν στο σκοτάδι και η ζωή μου
άλλαξε. Δεν λέω ότι ακόμα δεν έχω μάχες, αλλά τώρα ξέρω πώς να τις πολεμήσω και να τις κερδίζω.
Τους πολέμους τους αντιμετωπίζω στην προσευχή. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά κάθε μάχη που
κερδίζω με φέρνει πιο κοντά στη νίκη!
Σημείωση: Η Cindy McFarland είναι παντρεμένη με τον αγαπημένο της καρδιάς της. Μαζί έχουν δει τα καλά και τα άλλα πράγματα.
Αλλά οι ευλογίες του Θεού έχουν ξεπεράσει τα άλλα πράγματα και τους έχουν δώσει τρία εκπληκτικά παιδιά και τώρα τρία
εκπληκτικά εγγόνια. Μαζί έχουν συμμετάσχει σε αποστολές στις χώρες της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας για είκοσι ένα
χρόνια.

Μία Προσευχή Μπορεί Να Αλλάξει Τα Πάντα
Από την Deborah Cluster

" Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά
σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η
ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και
τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού." (Φιλιππισίους δ/4:6-7).
Ο σύζυγός μου και εγώ παντρευτήκαμε το 1980. Ήμασταν από μια αγροτική
περιοχή όπου ήταν συχνό φαινόμενο να μην προχωρούν στο κολέγιο οι νέοι και
να ξεκινούν απλά μια οικογένεια. Στο δεύτερο χρόνο του γάμου μας πιστέψαμε και
αρχίσαμε να υπηρετούμε τον Θεό. Ήμασταν πολύ νέοι και δεν είχαμε καμία ιδέα τι
κάναμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όπως με κάθε άλλο ζευγάρι, η ζωή δεν είχε μαζί της κάποιο
εγχειρίδιο. Μετά από τρία χρόνια ξεκινήσαμε την οικογένειά μας. Λίγο γνωρίζαμε ότι θα
βρισκόμασταν να έχουμε πέντε παιδιά και ότι θα καλούμασταν στην διακονία.
Όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί, η Rachael, ο σύζυγός μου και εγώ αρχίσαμε να
προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να προετοιμάσει έναν νεαρό για να παντρευτεί όταν μεγαλώσει.
Προσευχόμασταν επίσης ο Θεός να μας βοηθήσει να την προετοιμάσουμε να γίνει μια αγία
σύζυγος για αυτόν τον νεαρό. Είχαμε άλλα τέσσερα παιδιά και συνεχίσαμε αυτή την προσευχή
για καθένα από αυτά.
Δεν γνωρίζαμε τι έπρεπε να κάναμε ως γονείς. Αφιερώσαμε τα μωρά μας στον Θεό και Εκείνος
έκανε τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πού θα βρίσκονταν τα παιδιά μας αν δεν
προσευχόμασταν για αυτά. Μια προσευχή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Δεν προσευχηθήκαμε
μόνο μία φορά αλλά ξανά και ξανά πολλές φορές. Ο Θεός ξέρει πού είμαστε και πού θα είμαστε
στο μέλλον. Αν δεν βάλουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας στα χέρια Του και να τον
εμπιστευτούμε, ανοίγουμε δρόμο για τον Σατανά να πάρει μέρος στη ζωή τους. Είναι σημαντικό
να προσευχόμαστε πάνω στα παιδιά μας και να προσευχόμαστε για την κατεύθυνση και την
καθοδήγησή Του.
Αν δεν προσευχόμασταν, η Rachael ίσως να μην γνώρισε τον Nathan που είναι τώρα ποιμένας. Η
Tabitha πιθανότατα να μην γνώριζε ποτέ τον Δανιήλ και να γίνονταν μαζί ιεραπόστολοι. Ή
Μήπως η Ταλίνα που συνάντησε τον Dwayne θα είχαν ζήσει την ευκαιρία να ξεκινούν εκκλησίες;
Μήπως ο Μάικλ θα ήταν προετοιμασμένος να συναντηθεί με την Άμπι και να γίνει Εργάτης; Ο
Τζέρεμι θα επιζούσε των πνευματικών επιθέσεων που ήρθαν εναντίον του; Θα συναντούσε την
Τόρι και θα γίνονταν Εργάτες;
Επειδή μια προσευχή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και τα πέντε παιδιά μας υπηρετούν τον Θεό
και τα πέντε έχουν παντρευτεί ευσεβείς συζύγους. Τι θα συνέβαινε αν δεν προσευχόμασταν;
" Προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις
αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων"
(Εφεσίους ς/6:18).

Σημείωση: Η Debbie Cluster και ο σύζυγός της ξεκινούν εκκλησίες στο State College της Πενσυλβανίας και είναι
υπεύθυνοι για τέσσερα νέα έργα σε αυτή τη Πολιτεία. Τρία από τα παιδιά τους ασχολούνται με το έργο εκεί. Μια κόρη είναι
ιεραπόστολος στη Δημοκρατία της Γεωργίας και η άλλη είναι σύζυγος του ποιμένα στο Νότιο Ιλλινόις. Έχει πέντε εγγόνια
και ένα είναι στο δρόμο. Η Debbie είναι επίσης Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών της Περιφέρειας της Πενσυλβανίας
και είναι πολύ δραστήρια στην τοπική εκκλησία και στις δραστηριότητες της περιοχής.

"Like" Ladies Prayer International on Facebook

Έχουµε ακόλουθους στο Facebook στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες, τη
Σουηδία, την Ελλάδα, την Κολοµβία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κίνα, την Κένυα, την
Κροατία, την Ολλανδία, την Γκάνα, την Τζαµάικα, το Πουέρτο Ρίκο, τη Νότια Αφρική, τα
Φίτζι, την Αυστραλία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη Μαλαισία Ιταλία, Ινδία, Γαλλία, Χιλή,
Αγγλία, Αιθιοπία, Λίβανος, Τρινιντάντ, Τοµπάγκο, Νορβηγία, Ονδούρα, Σρι Λάνκα, Νέα
Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Νιγηρία, Βολιβία, Τουρκία, Ιαπωνία, Μανίλα, Γερµανία,
Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ελ Σαλβαδόρ, Ταϊλάνδη, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αφγανιστάν και Βανουάτου.

Αγαπητή υπεύθυνη της Οµάδας Προσευχής, παρακαλούµε επισκέψου τη Διεθνή Προσευχή Γυναικών στο
Facebook και κάνε "Like" στη σελίδα µας!!
Facebook Ladies Prayer International Link
Επίσης προσκάλεσε την οµάδα σου να γραφτεί σε αυτό το ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικό έντυπο στο:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
ή να στείλει µε email αίτηµα στο: LadiesPrayerInternational@aol.com
Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε την εκκλησία, τους φίλους και την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούµε
που συµµετέχετε σε αυτή την αυξανόµενη διακονία προσευχής και για την βοήθεια στο να εξαπλωθεί αυτό το
ΔΩΡΕΑΝ ενηµερωτικό δελτίο και η σελίδα στο Facebook!

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 Γιαπωνέζο μεταφραστή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μόνιμους Ιάπωνες,
Σέρβους, Βούλγαρους και άλλους 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 κάντε "like" στη σελίδα µας!

Σύνδεσµοι Διακονιών
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 για Προσευχή...

•
•
•

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).

Διακονίες που υποστηρίζουμε...
TUPELO CHILDREN'S MANSION Τα παιδιά ζούν σ ένα περιβάλλον που έχουν την ευκαιρία να
μεγαλώσουν πνευματικά και συναισθηματικά.
NEW BEGINNINGS Φροντίδα για τις μητέρες που σκέφτονται την υιοθεσία.
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.

Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections?
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. Τα 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!

