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Πνευματική Μάχη
Από την Flo Shaw

Θυμάμαι που μικρή έψαλλα έναν ύμνο που είχα μάθει στο Κυριακό
Σχολείο ο οποίος ακόμα και σήμερα αντηχεί στη ζωή μου. «Για
στρατιώτης είμαι πολύ μικρός για το πεζικό και για το ιππικό, είμαι
μικρός για να πυροβολώ μα είμαι στο στρατό του Ιησού». Είναι
αλήθεια ότι σαν ενήλικες, ο Θεός μας έχει προσλάβει στην
πνευματική Του στρατιά σ’ έναν πόλεμο που ‘χει να κάνει με την
προσευχή για τα παιδιά μας. Στο βασίλειο του Θεού δεν υπάρχουν
όρια στρατολόγησης. Η νεολαία και τα ίδια τα παιδιά είναι υποψήφια
να ενταχθούν.

WNOP Kids Summit

Το Έργο του Στρατιώτη
Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο από πεδία μάχης, στα σπίτια μας, στα σχολεία, στις κοινότητες και όπου αλλού τα
ίχνη των ποδών μας πατούν. Είναι σημαντικό εμείς οι ίδιοι να κοσμήσουμε τους εαυτούς μας με την πανοπλία του
Θεού και να συμμετάσχουμε στον πνευματικό πόλεμο ως «καλοί στρατιώτες» στο στρατό του Ιησού. Αυτό είναι το
μέρος της δουλειάς ενός στρατιώτη (Εφεσίους 6: 10-18, Β’ Τιμοθέου 2:3-4).
Πνευματική Μάχη
Από τη χριστιανική προοπτική, πνευματικός πόλεμος είναι ο πόλεμος ή η μάχη μεταξύ των δυνάμεων του καλού
(βασιλεία του Θεού) και των δυνάμεων του κακού (βασίλειο του Σατανά) στην πνευματική σφαίρα. Τα κακά
πνεύματα προσπαθούν συνεχώς να παρέμβουν στις ανθρώπινες υποθέσεις, σε μια προσπάθεια να φέρουν την
καταστροφή σε όλη την ανθρωπότητα και στα πολύτιμα παιδιά μας.
Στην Εφεσίους 6:12-19 δηλώνει, "Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας
αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις

τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να
αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε…. 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. Υπάρχει ένα οπλοστάσιο ενάντια στην εξουσία του
αντιπάλου.
Στρατηγικός Οπλισμός
Στην Β΄ Κορινθίους 10:3-6 λέει, «Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· διότι τα
όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ…" Μερικά στρατηγικά όπλα που
χρησιμοποιούνται στον πνευματικό πόλεμο είναι: το αίμα του Ιησού, το όνομα του Ιησού, ο Λόγος του Θεού, η
πίστη, το Πνεύμα του Θεού, λατρεία / αποκάλυψη του ενός αληθινού Θεού, προσευχή/νηστεία, θεία/αγγελική
παρέμβαση κτλ.
Οι προσευχές είναι αρώματα που αποθηκεύονται σε χρυσά φιαλίδια και ταξιδεύουν στην αιωνιότητα για να
εκχυθούν στο διορισμένο χρόνο του Θεού ακόμη και πέρα από τη θνησιμότητα. Αυτές οι προσευχές είναι τόσο
ισχυρές που ποτέ δεν πεθαίνουν αλλά απαντιούνται την κατάλληλη στιγμή (Αποκάλυψη 8: 3-5). Όπως ποτέ
άλλοτε, ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε τις "μπότες στο έδαφος» και να αγωνιστούμε για το καλό των παιδιών μας,
γνωρίζοντας το μυστικό ότι «η μάχη δεν είναι δική σας, είναι του Κυρίου."
Σημείωση: Η Flo Shaw είναι η Συντονίστρια του Παγκόσμιου Δικτύου της προσευχής και αδειούχος εργάτρια της UPCI. Eίναι η σύζυγος του
Ντουέιν Shaw, ποιμένα της εκκλησίας Ναός Νέας Ζωής, Austin, TX.

Ποια είναι η καρδιά της Προσευχής;
Από την Judi Nicholls

Σύμφωνα με τον Ψαλμό 119:105 “Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις
τας τρίβους μου”. Στο Λόγο του Θεού, βρίσκουμε την κατεύθυνση για τον τρόπο που πρέπει
να πάει. Η πίστη μας πρέπει να εδράζεται σταθερά στο Λόγο του Θεού, έτσι ώστε όταν δεν
βλέπουμε τις προσευχές μας να απατούνται αμέσως να γνωρίζουμε ότι η απάντηση βρίσκεται
ακόμα στο δρόμο του ( Ιωάννης 15: 7, Α Ιωάννου 5:14-15).
Η προσευχή είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά
μας. Η προσευχή είναι ισχυρή (Εβραίους 4:12), αποτελεσματική (James 5:16) και διαρκεί αιώνια (Αποκάλυψη 5:
8). Δεν είναι μόνο ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας αλλά είναι εξίσου σημαντικό και
για μας (ως γονείς και πρότυπα) να μας βλέπουν να προσευχόμαστε. Επιτρέποντάς τους να μας δουν να
αναζητούμε τον Θεό στην προσευχή για τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των άλλων, θα μάθουν να αναζητούν τον
Θεό για τον εαυτό τους. Όπως μαρτυρούν πως ο Θεός απαντά στις προσευχές μας, θα ξέρουν ότι ο Κύριος θα
απαντήσει επίσης τις προσευχές τους. Στις Πράξεις 10:34 μας λέει ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης.
Η Βίβλος μας λέει στις Παροιμίες 22: 6, “ Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή
απ' αυτής ουδέ όταν γηράση.” Από αυτό το εδάφιο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αν εκπαιδεύουμε τα παιδιά
μας να προσεύχονται όταν είναι νέοι, όταν θα μεγαλώσουν θα ξέρουν να στραφούν προς τον Θεό με προσευχή
για κάθε περίπτωση και περίσταση που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους.
Θυμήθηκα κάτι που συνέβη όταν ο σύζυγός μου ήταν διευθυντής του New Hope Christian School στο Eau Claire,
Ουισκόνσιν. Ένας νεαρός φοιτητής που ονομάζεται Mark ζήτησε με πίστη προσευχή κάθε μέρα για τον παππού
του, ο οποίος είχε όγκο στον εγκέφαλο. Την καθορισμένη μέρα, όταν ο γιατρός εγχείρησε τον παππού του

Μάρκου, ο όγκος απλά έπεσε έξω στο χειρουργικό τραπέζι! Ήταν ένα θαύμα! Ο Mark είχε δει τη δύναμη της
προσευχής στην ζωή της οικογένειάς του και ήξερε ότι ο Θεός ήταν πιστός και απαντάει προσευχές. Μετά την
προσευχή για τον παππού του, ο Mark έγινε μάρτυρας της δύναμη της προσευχής και της πιστότητας του Θεού.
Η εκπαίδευση των παιδιών είναι χρονοβόρα και μερικές φορές δύσκολη. Ωστόσο, η Αγία Γραφή μας ενθαρρύνει
στους Γαλάτες 6:9, " Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει
εν τω δέοντι καιρώ."
Σημείωση: Η Judi Nicholls είναι η σύζυγος του Raymond Nicholls και εργάζονται ως ιεραπόστολοι τα τελευταία
είκοσι πέντε χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν ως ιεραπόστολοι στη Λευκορωσία, την Πολωνία και την Ουκρανία.
Επίσης υπηρετούν και Συντονιστές στις χώρες της Βαλτικής και της πρώηνΣοβιετικής Ένωσης.
Note: Judi Nicholls is the wife of Raymond Nicholls and they have been missionaries for the past twenty-five years. Currently they serve as
missionaries to Belarus, Poland, and Ukraine. They also serve as Area Coordinators to the Baltics and CIS (former Soviet Union).

Να Είστε Προσεκτικοί Και Άγρυπνοι
Από την Bethany Wilson

" Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται
ζητών τίνα να καταπίη· " (Α΄ Πέτρου 5:8-9).
Υπάρχει μια παροιμία που λέει, "Στερνή μου γνώση…" Κοιτάζοντας πίσω σε ορισμένες
σημαντικές επιθέσεις στη ζωή μου, μπορώ να δω πού άφησα τη σκοπιά μου. Οι αποσπάσεις
της προσοχής μου έγινεαν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας μου και σιγά-σιγά οι άμυνες μου
έπεφταν. Ξέχασα ότι ήμουν στόχος και αντίπαλος μου βάδιζε γύρω μου σαν λιοντάρι
επιδιώκοντας να με καταβροχθίσει. Μπορούμε να είμαστε τόσο απασχολημένοι για τον Κύριο
που βάζουμε τη σχέση μας μαζί Του σε δεύτερη μοίρα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχουν ακριβώς την ίδια
μαρτυρία. Μπορεί να σηκωθείτε το πρωί και όλα να είναι καλά, θα προχωρήσετε με την ημέρα σας και μετά
μπουμ! Από που ήρθε αυτό; Γιατί συνέβη; Δεν πήγαινε η ζωή μου καλά; Γιατί τα παιδιά μου;
Πολλοί από εμάς μπορεί να εγγυηθεί ότι ορισμένες από τις δοκιμές που περνάμε μας αιφνιδιάζουν. Αλλά γιατί;
Εργάζεσαι για τον Κύριο! Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι το σπίτι μας. Το μυαλό μας είναι ένας
τεράστιος στόχος και παρακολουθούμαστε πότε θα αφήσουμε κάτω τα όπλα μας.
Η Γραφή λέει ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει το κεφάλι μας να είναι καθαρό. Μην το
καλύπτεται με την αμφιβολία, την αρνητικότητα και τους περισπασμούς. Επίσης, λέει ότι πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να παρατηρείς προσεκτικά για τυχόν κινδύνους ή δυσκολίες.
Είμαστε εδώ για να προσέχουνε και να προσεύχόμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Εφεσίους 6:18, λέει, “
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, ."
Εμείς δεν πρέπει να αιφνιδιαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς σε αυτόν τον κακό κόσμο. Τα παιδιά μας
δέχονται επίθεση από πονηρά πνεύματα και πειρασμούς ποτέ δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Μάθετε τι, κοιτάζοντας
τα τηλέφωνά τους. Να είστε το παράδειγμα της αγιότητας για αυτά. Αν αισθάνονται ότι δεν αγαπάμε ή δεν
παίρνουμε την αγιότητα στα σοβαρά τότε δεν θα την κρατήσουν στην καρδιά τους. Μην είμαστε αφελείς.
Προσέχετε! Αν εμείς δεν τα προσέχουμε, η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι υπάρχει ένας αντίπαλος που τα
παρακολουθεί.
Όταν ο σύζυγός μου και εγώ αρχίσαμε τη διακονία των Ηνωμένων Εθνών πριν από τρία χρόνια, ο εχθρός
προσπάθησε να καταστρέψει την οικογένειά μας την ίδια στιγμή. Μπορώ πραγματικά να πω ότι η προσευχή, η
νηστεία, και οι προσευχές των άλλων μας κράτησαν στη ζωή. Ακόμα κι αν η ζωή μπορεί να είναι πολυάσχολη,
δεν αξίζει ποτέ να χαθεί η σωτηρία των παιδιών μας. Έχουμε μάθει τόσα πολλά μέσα στο ταξίδι μας. Δεν
πρόκειται να αιφνιδιαστούμε πάλι. Προσπαθούμε το καλύτερο για να είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι.
Σημείωση:Η Bethany Wilson είναι η σύζυγος του ποιμένα Αρτ Wilson της Διεθνούς Εκκλησίας της Metro-Ντιτρόιτ. Η εκκλησία ξεκίνησε το 2000
ως μια εκκλησία για ιεραποστολές. Το 2013 ξεκίνησαν την διακονία των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη. Η Bethany έχει πτυχίο
στη χριστιανική παροχή συμβουλών και συνεχίζει το μεταπτυχιακό της στις Εβραϊκές σπουδές.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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
Από την Συντάκτρια
God is doing mighty things!
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 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!
Επισκεφτείτε της σελίδα μας Ladies Prayer International στο 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).

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!

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.

