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"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.
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 δωρεάν 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!

Προσευχές Για Προστασία
Από την Jordan Brown

Όταν σκέφτομαι τις προσευχές προστασίας, σκέφτομαι το βιβλίο των
Ψαλμών. Υπάρχουν πολλοί ψαλμοί που υποβάλλουν αίτηση στον Θεό για την
θεία προστασία Του και που έχω προσευχηθεί για το σπίτι και την οικογένειά
μου. Μερικοί από τους αγαπημένους μου στίχους είναι:
" Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθή· διότι συ μόνος, Κύριε, με
κατοικίζεις εν ασφαλεία." (Ψαλμός δ\4:8).
"Η ασπίς μου είναι εν τω Θεώ, όστις σώζει τους ευθείς την καρδίαν." (Ψαλμός ζ\ 7:10).
"Και θέλουσιν ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου· διότι δεν εγκατέλιπες τους εκζητούντάς
σε, Κύριε." (Psalm θ\9:10).
" Των δικαίων όμως η σωτηρία είναι παρά Κυρίου· αυτός είναι η δύναμις αυτών εν καιρώ θλίψεως.
Και θέλει βοηθήσει αυτούς ο Κύριος, και ελευθερώσει αυτούς· θέλει ελευθερώσει αυτούς από
ασεβών και σώσει αυτούς· διότι ήλπισαν επ' αυτόν." (Ψαλμός λζ\37:39-40).
" Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις πόλεμον, τους δακτύλους
μου εις μάχην· το έλεός μου και το οχύρωμά μου, το υψηλόν καταφύγιόν μου και ο ελευθερωτής
μου· η ασπίς μου, επί τον οποίον ήλπισα, όστις υποτάσσει τον λαόν μου υπ' εμέ." (Ψαλμός
ρμδ\144:1-2).
Οι Ψαλμοί αναφέρουν πολλές ιδιότητες του Θεού που αναφέρονται στην Προστασία Του.
Ονομάζεται ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ, που σημαίνει προστάτης, ασπίδα. Ονομάζεται η ΔΥΝΑΜΗ μας,
που σημαίνει ένα μέρος οχυρωμένο, βράχος, ογκόλιθος ή καταφύγιο. Ονομάζεται ΦΡΟΥΡΙΟ μας,
που σημαίνει πύργος ή ισχυρός τόπος. Ονομάζεται ΥΨΗΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, που σημαίνει βράχος ή
ένα απρόσιτο μέρος. Μου αρέσει το γεγονός ότι ο Κύριος είναι ένας υψηλός πύργος που
μπορούμε να κρυφτούμε και να γίνουμε απρόσιτοι στον εχθρό.
Αυτοί είναι υπέροχοι στίχοι και ιδιότητες του Θεού που μπορούμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά
μας. Ο Θεός προσφέρει πρόθυμα την Προστασία Του σε εκείνους που τον ακολουθούν και ζουν
μια δίκαιη ζωή. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το ζητήσουμε!
Σημείωση: Η Jordan Brown είναι σύζυγος του Mark Brown, μητέρα τριών δραστήριων παιδιών, σύζυγος του ποιμένα στην
Εκκλησία του Ιησού στο Watertown της Νότιας Ντακότα και πρόεδρος των γυναικών της περιοχής της Νότιας Ντακότα.
Είναι αναγνωρισμένη εργάτης της United Pentecostal Church.

Η Προστασία του Θεού
Από την Jane Fortaleza

" Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις
θλίψεσι." (Ψαλμός μς\46:1).
Ένα πράγμα που η οικογένειά μου έκανε κάθε φορά που έμπαινε στο αμάξι
ήταν να ζητήσει από τον Θεό να μας προστατεύσει, στην καθημερινή μας
εργασία.
Μια μέρα, μετά την εκκλησία, πηγαίνοντας με τα παιδιά στο σπίτι φάγαμε
μεσημεριανό. Τότε η Τζέσικα, η δωδεκάχρονη κόρη μου, ζήτησε να πάρει κάποια πράγματα από
ένα κατάστημα για το σχολείο της. Ως συνήθως, εκείνη την ημέρα προσευχηθήκαμε για προστασία
καθώς η κόρη μου και εγώ φύγαμε από το σπίτι. Στο δρόμο μας, όχι μακριά από το σπίτι μας, είδα
ότι η προσευχή απαντήθηκε με πολύ πραγματικό τρόπο.
Καθώς ήμουν έτοιμη να γυρίσω δεξιά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, πάτησα το φρένο αλλά δεν
υπήρχε αντίσταση. Το όχημά μας επιταχύνθηκε και το τιμόνι χαλάρωνε. Αντί να στρίψουμε δεξιά,
το αμάξι μας πέρασε ευθείαν μέσα σε δύο πολυσύχναστες λωρίδες και χτύπησε ένα δέντρο. Και οι
δύο αερόσακοι άνοιξαν και από κάπου έβγαινε καπνός. Ο Θεός είχε αδειάσει το δρόμο για μας,
επειδή δεν έρχονται αυτοκίνητα από καμιά κατεύθυνση. Είχα στρίψει δεξιά σε έναν πολυσύχναστο
δρόμο, ίσως να συγκρουόμουν με άλλα αυτοκίνητα. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο
νοσοκομείο, να τραυματίσουμε σοβαρά άλλους ή ακόμη και να προκαλέσουμε θάνατο. Οι
άνθρωποι έσπευσαν να μας βοηθήσουν και στο σημείο ήρθε κι ο σύζυγός μου. Έφτασε το
ασθενοφόρο και η αστυνομία και η λωρίδα έκλεισε για λίγο. Ήμουν τόσο ευγνώμων που ο Θεός
έσωσε την κόρη μου και εμένα από ένα σοβαρό ατύχημα.
Δεν είχα ιδέα για τον κίνδυνο που θα μας συναντούσε εκείνη την ημέρα, αλλά η προσευχή
ακούστηκε. Ο Θεός γνώριζε πολύ νωρίτερα και μας προστάτευσε την στιγμή της ανάγκης μας. Τι
ειρήνη υπάρχει γνωρίζοντας ότι ο Θεός φροντίζει πάντα για μας. Εάν βλέπει τους κινδύνους που
δεν γνωρίζουμε τότε σίγουρα βλέπει και εκείνους που μας απασχολούν και θα βοηθήσει και με
αυτούς.
Ο Ψαλμός λδ\34:7 μας λέει ότι "Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν και
ελευθερόνει αυτούς." Αυτός ο στίχος είναι μια υπόσχεση που φέρνει ξεκούραση και διαβεβαίωση
στις καρδιές των ανθρώπων που φοβούνται τον Θεό. Ο Θεός παρατηρεί ακόμη και την πτώση του
μικρού σπουργιτιού και ο Λόγος Του μας διαβεβαιώνει: " Μη φοβηθήτε λοιπόν· πολλών στρουθίων
διαφέρετε σεις." (Ματθαίος ι\10:31).
Η καρδιά μου είναι γεμάτη με ευχαριστία που μας ακολουθεί η προστασία και το έλεος του Θεού
κάθε μέρα. Τι προνόμιο είναι να υπηρετούμε έναν Θεό που μας φροντίζει κάθε μέρα και μας
προστατεύει από άγνωστους κινδύνους. Επιβλέπει πάνω μας κάθε μέρα και μας ελευθερώνει από
κάθε βλάβη και κίνδυνο. Εμπιστευθείτε την υπόσχεσή Του και θυμηθείτε να τον ευχαριστήσετε για
την προστασία που δεν είναι πάντα ορατή.
Σημείωση: Η Jane Fortaleza είναι σύζυγος ποιμένα και μητέρα τριών παιδιών. Η οικογένειά της ζει στο Γουίνιπεγκ, στη
Μανιτόμπα, όπου υπηρετεί ως Πρόεδρος των Γυναικών στην Κεντρική Καναδική Περιφέρεια. Το μεγάλο πάθος της είναι να
υπηρετεί και να ζεί για τον Θεό.

Η Προσευχή Έχει Αποτέλεσμα
Από την Beth McFarland

Η προσευχή της μητέρας μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε
κατάστασης. Η Άννα προσευχήθηκε και ένας προφήτης γεννήθηκε. "Για αυτό το
παιδί προσευχήθηκα· και ο Κύριος μου έδωσε την αίτησή μου, την οποία ζήτησα
από Αυτόν" (Α΄ Σαμουήλ α\1:27).
Ποτέ μην αποθαρρύνεστε αν αισθάνεστε ότι προσεύχεστε και προσεύχεστε και
φαίνεται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Θεός είναι πιστός. Ο Λόγος του είναι
σίγουρος. Αν συνεχίσουμε να επικαλούμαστε το όνομά Του για λογαριασμό των
παιδιών μας, θα αποκομίσουμε την ανταμοιβή στον σωστό χρόνο. Αρχίστε να
ευχαριστείτε τον Κύριο για τα πράγματα που θέλετε να συμβούν στα παιδιά σας. Σταθείτε στο
Λόγο του Θεού. Η προσευχή είναι ισχυρή. Όταν προσεύχεστε, πιστέψτε ότι ο Θεός ακούει την
αίτησή σας.
Ήταν μια καθημερινή ημέρα. Ο ήλιος έλαμπε. Η δεκαπεντάχρονη κόρη μας, Amanda, ολοκλήρωσε
τις προετοιμασίες της για την επόμενη σχολική μέρα. Πήγα να προσευχηθώ μαζί της και να της
δώσω μια αγκαλιά πριν φύγει με το σχολικό. Εκείνη την ημέρα, όπως και κάθε άλλη, ζήτησα τον
Κύριο για την προστασία της, να κρατήσει το μυαλό της κοφτερό και να την προστατέψει από
οποιοδήποτε κακό θα μπορούσε να την πλησιάσει. Μπήκε στο ασανσέρ από το διάδρομο του
διαμερίσματός μας στο τρίτο όροφο. Σε λίγο την είδαμε από το παράθυρο καθώς ανέβαινε στο
λεωφορείο και έφευγε για το σχολείο.
Βγήκα στο μπαλκόνι με αυτή την όμορφη, συνηθισμένη μέρα. Ο σύζυγός μου, ο Ρόμπερτ, ήταν
εκεί και πότιζε τα φυτά και τα λαχανικά μας. Βρήκαμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε
απολαμβάνοντας τον ήλιο. Ξαφνικά ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη. "Ω όχι, αυτός ο ήχος ήρθε από
το κέντρο της Ιερουσαλήμ, εκεί θα βρισκόταν τώρα η Αμάντα." Αρχίσαμε να φωνάζουμε στον Θεό
για ότι μπορούσε να συνέβαινε εκείνη την ώρα εκεί.
Το τηλέφωνο χτύπησε και ήταν η Amanda που μας ενημέρωνε ότι ήταν ασφαλής κι ότι ένας
βομβιστής αυτοκτονίας είχε εξερράγη στην οδό HaNevim, πολύ κοντά στο σχολείο και ακριβώς
στην ίδια διαδρομή που μόλις είχε ταξιδέψει. Αρχίσαμε να ευχαριστούμε τον Κύριο για την
προστασία του απέναντι στην κόρη μας. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου και θυμήθηκα κάθε προσευχή που κάναμε μαζί κάθε πρωί από τότε που είχε αρχίσει το
σχολείο. Δεν γνωρίζουμε πόσες φορές την είχε προστατεύσει ο Θεός στο σχολείο, αλλά εκείνη την
ημέρα είχαμε συγκεκριμένες αποδείξεις. Ακούει τις προσευχές των δίκαιων.
" Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις
οδοίς σου." (Ψαλμός 91:11).
Σημείωση: Η Beth McFarland είναι εκπρόσωπος του UPCI στο Ισραήλ / Παλαιστίνη. Είναι η σύζυγος του Ρόμπερτ, μητέρα
του Chris του Matt και της Amanda και γιαγιά της Anglina, της Alayna και του Connor.

Από το Ταχυδροµείο
Αγαπητό LPI, απλώς στέλνω για να πω ότι τα έντυπα αυτά είναι πολύτιµα.
Εκτιµώ το έργο που γίνεται.
Ruth Maetala, National Ladies President, Solomon Islands

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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

We have a temporary Japanese translator; please help us pray for permanent
Serbian, Bulgarian and other translators.

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).

Ministries we support...
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!

