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Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Κάντε "Like" στις 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 και Ελ Σαλβαδόρ.
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!

Καθώς προσευχόμαστε για τα
χαμένα αγαπημένα μας πρόσωπα
Από την Shelley Suppan

Παρακολουθείτε τον γιο ή την κόρη σας να παίρνουν αποφάσεις ζωτικής
σημασίας λανθασμένα; Ο δρόμος που επιλέγουν είναι ένας καλό ταξιδεμένος
δρόμος που τους οδηγεί από την αγιότητα και την ασφάλεια του σπιτιού και τη
σχέση με τον ουράνιο Πατέρα τους, κατευθείαν στο μονοπάτι της πνευματικής
καταστροφής.
Ίσως να θυμάστε τότε που το παιδί σας καθόταν στην αγκαλιά σας και σας άκουγε με
ευχαρίστηση. Τώρα οι μεγάλες νύχτες περνούν καθώς αναρωτιέστε: "Τι θα μπορούσα να κάνω
διαφορετικά;" Ή "Ποια επιρροή θα έπρεπε να κρατήσω μακριά τους;" Αυτά τα ερωτήματα δεν
φέρνουν πλέον απαντήσεις, αντ 'αυτού μας βασανίζουν.
Λόγια που προειδοποιούσαν τόσο καιρό με αγάπη και ανησυχία, σαν να χτύπησαν στον αέρα.
Βλέπετε την δυσοίωνη καταιγίδα που τους οδηγεί κατευθείαν στα βράχια. Το ναυάγιο έρχεται!
Ευτυχώς, για εσάς, αρχίζετε να συνειδητοποιείτε ότι δεν έχετε κανέναν έλεγχο στην κατάσταση.
Οι προσπάθειές σας να τους κάνετε να αισθανθούν ενοχή δεν θα πιάσουν ούτε έπιασαν ποτέ.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να σταθείτε. Δεν μπορείτε να αλλάξετε μια ανθρώπινη
καρδιά. Μόνο ο Θεός μπορεί.
Υπάρχει ελπίδα. Μεταβείτε από τη νοοτροπία της αρνητικότητας στη νοοτροπία της πίστης και
της προσδοκίας. Έχετε πίστη στο Θεό. (Βλ. Μάρκος ια\11:22).
Μην σταματήσετε ποτέ να προσεύχεστε (Α΄ Θεσσαλονικείς ε\5:16). Επιμένετε (Λουκάς
ιη\18:5). Θέστε την πίστη σε δράση (Ιάκωβος β\2:17). Και ποτέ, ποτέ, ποτέ μην εγκαταλείψετε.
(Παροιμίες 18: 2). Μιλήστε για τη ζωή στην φαινομενικά απελπιστική και πνευματικά νεκρή
κατάσταση. Με την πίστη, όταν ο\η (συμπληρώστε το όνομα) είναι εδώ, όλοι μαζί θα
λατρεύουμε και θα δοξάζουμε στην εκκλησία.
Μην αφήνετε τον εχθρό να βάζει ενοχές πάνω σας. Αυτός θα προσπαθήσει να ψιθυρίσει
λόγους αμφιβολίας όπως, "Δεν θα επιστρέψει" και "απλά δεν θα συμβεί". Θυμηθείτε ότι είναι
ψεύτης.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Κύριος μας αγαπά πάρα πολύ και θέλει ξανά αυτή τη σχέση με το
άσωτο. Συνεχίζει να αναζητά τα παιδιά σας, ακόμα και όταν αυτά δεν τον αναζητούν.
Λάβετε αυτό υπόψη κατά την προσευχή σας.
• Προσευχήσου για έναν φράχτη γύρω τους (Ωσηέ β\2:6-7).
• Προσευχήσου συγκεκριμένες προσευχές.
• Προσευχήσου για να σπάσει η γενετική κατάρα (Εξόδου κ\20:5).
• Αφιέρωσε τους ξανά στον Κύριο (Ησαΐας νζ\57:18).
• Αποδέξου τους με αγάπη. Μη χειρίζεσαι και μη προσπαθείς να κάνεις το έργο του Αγίου

Πνεύματος.
• Δήλωσε τις υποσχέσεις του Θεού.
• Βρες έναν σύντροφο στην προσευχή (Γαλάτες ς\ 6: 2).

Θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι σε αυτήν την πνευματική μάχη. Ζητήστε από τον Κύριο
συγκεκριμένα εδάφια. Πάρτε τη Γραφή στο ταμείο σας. Ο Ιησούς έκλαυσε (Ιωάννης ια\11:35).
Κλάψε για το άσωτο σου.
Και τέλος, να στέκεστε στο παράθυρο, στην επιφυλακή για το άσωτο. Θα έρθει στο σπίτι, και τι
ώρα χαράς θα είναι!
Σημείωση: Η Shelley Suppan, από το Ώστιν, Τέξας, είναι παντρεμένη με τον Αυστριακό Bernhard. Είναι μαμά με τρία
όμορφα παιδιά, τον Joshua, τη Savannah, και τη Sophie και μια καταπληκτική νύφη, τη Lela. Η Shelley είναι σύζυγος
ποιμένα, διευθύντρια παιδικών διακονιών και παθιασμένη με την εξάπλωση του ευαγγελίου. Εκτός από την ανάμειξη
στην εκκλησία και την προσέλκυση των ψυχών, μπορείτε να τη βρείτε να πειραματίζεται με συνταγές στην κουζίνα, να
διαβάζει ιστορικά βιβλία και να κάνει περιπάτους.

Για Χάρη των Παιδιών μας
Από την Donna Ten Eyck

Προσευχή: τόπος συνάντησης του ουρανού και της γής. Ένα μέρος όπου το
αδύνατο γίνεται δυνατό.
"Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο
προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται
μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν." (Εβραίου ια\11:6).
Η εκζήτηση του Θεού με επιμέλεια στην προσευχή καθιερώνει την πίστη μας
στο Ποιος είναι, ανανεώνει την ελπίδα στα πράγματα που δεν έχουμε ακόμη δει και τελικά μας
τοποθετεί στη δεξιά πλευρά της πίστης.
Παρά την αντιπαράθεση, η προσευχή συνεχίζεται ακόμη και όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει
τίποτα που να μπορεί να κρατηθεί, εκτός από την «πίστη». « Είναι δε η πίστις ελπιζομένων
πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.» (Εβραίους ια\11:1).
Η πίστη μας επιτρέπει να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου του
Θεού για το μέλλον των παιδιών μας. Ο Θεός θέλει να συνεργαστεί μαζί μας για να βοηθήσει
τα παιδιά μας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, ποιοι είναι και πού θα οδηγήσει το μονοπάτι
τους.
Ενώ πάλευα πρόσφατα για κάτι στην προσευχή και δεν έφτανα πουθενά, αυτά τα λόγια με
εξέπληξαν. "Donna, πρέπει ησυχάζεις και να γνωρίζεις ότι είμαι ο Θεός". Αμέσως, πήγα στον
Ψαλμό μς\46:10 «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός· θέλω υψωθή μεταξύ των
εθνών· θέλω υψωθή εν τη γη.»
Καθώς προσευχόμουν μέσα στην απελπισία, βρήκα τον εαυτό μου να παλεύω με τον Θεό για
να φτάσω στον δικό μου δρόμο. Συνειδητοποίησα ότι προσευχόμουν ενάντια στο θέλημα του

Θεού τότε άρχισα να απομακρύνω τον συναισθηματικό φόβο της έκβασης και επέτρεψα στον
Θεό να προσευχηθεί μέσα από μένα. Η προσευχή μου έγινε υποτακτική. Ευτυχώς, ο Κύριος
μου υπενθύμισε με χάρη ότι είναι ο Κυρίαρχος σε όλα τα πράγματα.
Πριν προσευχηθούμε, πρέπει να είμαστε "ήσυχοι" (ελεύθεροι) και να "γνωρίζουμε"
(αναγνωρίστε ότι είναι κυρίαρχος). Ας αφήσουμε τις προκαταρκτικές ιδέες για το πώς ο Θεός
θα ήθελε ή θα έπρεπε να απαντήσει και ας αρνηθούμε να παλέψουμε κάτι που δεν μπορούμε
να αλλάξουμε. Αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός ελέγχει το σχέδιο για το δικό Του σκοπό.
Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Θα είμαστε πάντα
επιτυχείς όταν προσευχόμαστε για τα παιδιά μας εφαρμόζοντας ό, τι είπε ο Ιησούς: " 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).
Γιατί να προσευχόμαστε; Για χάρη των παιδιών μας!
Σημείωση: Η Donna Ten Eyck είναι αναγνωρισμένη από την United Pentecostal Church International. Εργάζεται με
την επιτροπή του Μισισιπή ως διευθύντρια της Διεθνούς Προσευχής των Γυναικών. Η Ντόνα είναι επίσης ο διοικητικός
βοηθός της Δύναμης Προσευχής του Μισισιπή και βοηθά τον Ποιμένα Ντόμπς και τη σύζυγό του Παμ στην εκκλησία
Word Alive Revival Center in Wiggins, Mississippi.

Εγώ Ενάντια στον ύπνο
Από την Neil Jamison

Εγώ είµαι ενάντια στον ύπνο µέσα στη µάχη αυτήν την ώρα.
Μια δοκιµασία όχι της δύναµης, αλλά της δύναµης της θέλησης.
Ένας µεγάλος αγώνας έρχεται στα βάθη του µυαλού µου.
Θα έπρεπε να µπω άλλη µια φορά στη µάχη;
Ο εχθρός µου αρχίζει να ψιθυρίζει ... Ω πώς προσπαθεί.
Για να µε πάρει να παραιτηθώ µε τα γλυκά του ψέµατα.
"Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι όσο χρειάζεσαι όταν χρειάζεσαι ξεκούραση.
Μην ανησυχείς τόσο πολύ ... Είσαι ευλογηµένος. "
Τα λόγια του έρχονται µε πολλές µεταµφιέσεις.
Είναι δελεαστικά στην αρχή αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησα:
Αν δεν εµφανιστώ ο εχθρός θα κερδίσει.
Η µάχη χάνεται πριν ξεκινήσει.
Έτσι, αλλάζω γνώµη και µπαίνω στο ρινκ.
Είµαι έτοιµη να προσευχηθώ ενώπιον του Κυρίου και Βασιλιά µου.
Αλλά ο εχθρός είναι πονηρός και δεν τα παρατάει.
Με αφήνει να γονατίσω, αλλά δεν θα µε αφήσει να ξεκινήσω.
Τα χτυπήµατα έρχονται γρήγορα. Πρώτα η επίθεση της απόσπασης της προσοχής.
Το µυαλό µου τώρα κολυµπά και δεν µπαίνω στη δράση της προσευχής.
Αρχίζω να σκέφτοµαι τη δουλειά, τα παιδιά και την καθαριότητα.
Ο χρόνος της προσευχής µου έχει µετατραπεί σε ώρα ονειροπόλησης.
"Συγκεντρώσου!" Φωνάζω στον εαυτό µου.
Αποκλείω την επίθεση και αρχίζω να προσεύχοµαι.

Η επόµενη κίνηση των αντιπάλων µου είναι πραγµατικά τόσο λεπτή.
Δεν το παρατηρώ µέχρι να έχω πρόβληµα.
Ω! τι είναι αυτό που νιώθω ότι έρχεται.
Τα βλέφαρά µου γίνονται βαριά, και γέρνω.
Δεν είµαι πια ξύπνια την προσεχή να κρατήσω.
Με το έλεος του Κυρίου, τινάζοµαι από τον ύπνο µου.
Ο Θεός µου καλεί τον πνευµατικό αριθµό του τηλεφώνου µου.
"Ω Κύριε να µε βοηθήσεις σε χρειάζοµαι σήµερα!
Βοήθησέ µε να επικεντρωθώ και πραγµατικά να προσευχηθώ! "
"Κρατήσε µε από τον ύπνο, την απόσπαση της προσοχής και την αµαρτία!
Έχω να πολεµήσω και να παλέψω για να κερδίσω! "
Η απελπισία ανεβαίνει και η φωτιά του Αγίου Πνεύµατος συνεχίζει.
Ξαφνικά έχω αφοσιωθεί και το πνεύµα αρχίζει να ρέει.
Μετανοώ και ευχαριστώ και στέλνω έπαινο.
Ικετεύω και µεσολαβώ και αρχίζω να αναζητώ τους τρόπους Του.
Ο χρόνος ρέει γρήγορα, καθώς η προσευχή µου προχωρά.
Κινούµαι στο πνεύµα καθώς ρέει το Άγιο Πνεύµα.
Προτού να το καταλάβω, ο χρόνος της προσευχής ολοκληρώνεται.
Είναι µια καθηµερινή µάχη που παλεύω αλλά αυτή τη φορά τη κέρδισα!
Υποβλήθηκε από την Geanice Langley, Oregon LM President

Text Link

Από το Ταχυδρομείο
Αγαπητή Αδ. Akers,
Θα ήθελα πάρα πολύ να λαμβάνω το ενημερωτικό αυτό δελτίο και στα ισπανικά, αν είναι
δυνατόν.
Ο σύζυγός μου και εγώ ξεκινήσαμε ένα ισπανικό έργο πριν από 6 χρόνια στο Μεξικό και ενώ
αγαπώ την επιστολή στην αγγλική γλώσσα για τον εαυτό μου, θα ήθελα επίσης να την
λαβαίνω στα ισπανικά για να την εκτυπώσω και να ευλογηθούν και οι κυρίες στην ισπανόφωνη
εκκλησία μας.
Σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά γραπτά και άρθρα κάθε μήνα και για όλη τη δουλειά που αυτό
συνεπάγεται. Μου αγγίζουν συνεχώς την καρδιά μου με ευλογούν και με ενθαρρύνουν τόσο
στο έργο όσο και στις προσευχές, μαμά και γιαγιά!
Ευχαριστώ,
Adriana Camp, σύζυγος ποιμένα

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 και Βούλγαρους μεταφραστές.
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).

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!

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-2297895| LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

