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Επισκεφτείτε τις Ladies Prayer International  στο Facebook και κάντε 
"like" στη σελίδα µας! 

 

Πιστεύετε Στα Θαύματα; 
Από την  Susan Beek 
 

 
 
Σε όλη τη Γραφή βρίσκουμε πολλά θαύματα θεραπείας και απελευθέρωσης, 
θαύματα ανάστασης από τους νεκρούς και θαύματα γέννησης. Πώς όμως 
ορίζουμε τα θαύματα στη σύγχρονη εποχή μας, όταν έχουμε τέτοιους 
σπουδαίους γιατρούς; 
 

Ένα θαύμα είναι κάτι που ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητές μας. Είναι μια εκδήλωση του 
έργου του Θεού. (Εφεσίους β/2:10) 
 
Πιστεύω ότι έχουμε φυσικές εκδηλώσεις των θαυμάτων που μας θυμίζουν πόσο δυνατός και 
ευγενικός είναι ο Θεός μας. Δεν χρειάζεται να ψάξω πολύ για να δω ένα όμορφο θαύμα να 
περνά κάθε μέρα από ανάμεσα μας. Το όνομά της είναι Gabrielle. 
 
Οι γονείς της προέρχονται από χριστιανικά σπίτια. Προσπαθούσαν για πολλά χρόνια να 
αποκτήσουν ένα παιδί. Οι γιατροί όμως τους έλεγαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο. Ωστόσο, δεν 

 

 

 



εγκατέλειψαν ποτέ την ελπίδα και την πίστη τους στο Θεό. Τέλος, οι προσευχές τους 
απαντήθηκαν την ημέρα που ανακάλυψε ότι περίμενε παιδί. Δύο μήνες μετά την εγκυμοσύνη 
της, αποβίωσε ένα από τα δίδυμα που κυοφορούσε. 
 
Όντας νοσοκόμα, ήξερε ότι οι κίνδυνοι της εγκυμοσύνης ήταν υψηλοί. Στις 28 εβδομάδες, είχε 
πρώιμο τοκετό  και γέννησε ένα κοριτσάκι που ζύγιζε μόνο δύο κιλά. Το μικρό τους θαύμα. 
 
Τις εβδομάδες που ακολούθησαν λίγο έλειψε να τη χάσει και μάλιστα αρκετές φορές. 
 
Εκτός από το γεγονός ότι χρειάζονται δύο μεταγγίσεις αίματος εξαιτίας επιπλοκών, οι γιατροί 
ανίχνευσαν καρδιοπάθεια. Νόμιζαν ότι είχε καρδιακό ελάττωμα μέχρι και εγκεφαλική βλάβη 
εξαιτίας της πρώιμης γέννησης. Τα πρόωρα μωρά μπορεί να έχουν πολλές γενετικές 
ανωμαλίες όπως απώλεια ακοής, τύφλωση, προβλήματα στην ανάπτυξη, καρδιακά 
προβλήματα και σοβαρά προβλήματα οργάνων. 
 
Σήμερα, η Gabrielle είναι το πιο υγιές παιδί στην ηλικιακή της ομάδα. Οι γιατροί στο 
νοσοκομείο για τα πρόωρα παιδιά είναι έκπληκτοι στο πόσο καλά τα πάει. Δεν έχει απολύτως 
καμία γενετική ανωμαλία. Η Gabrielle παρευρίσκεται στην εκκλησία μας και είναι μια όμορφη 
και ζωντανή νεαρή κοπέλα. 
 
Οι γονείς της την μεγάλωσαν αποκαλώντας την το παιδί θαύμα. Η μαμά της λέει: "Μια μέρα θα 
καταλάβει τι σημαίνει αυτό πραγματικά". 
 
" Ιδού, κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα· μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας." 
(Ψαλμός ρκζ/127: 3)  
  
  
Σημείωση: Η Susan Beek είναι ιεραπόστολος, αναγνωρισμένη διάκονος και υπηρετεί μαζί με τον σύζυγό της, James 
Beek, στη Σκωτία. 

  

Πιστεύω στα Θαύματα 
Από την Kristie Harding Kobzeff 
 

Είχα το προνόμιο να μεγαλώσω σε ένα σπίτι που πίστευε στα θαύματα. Οι 
γονείς μου, οι παππούδες και οι προ-παππούδες μου υπηρετούσαν όλοι τον 
Κύριο. Ως τέταρτη γενιά χριστιανή πώς δεν θα μπορούσα να πιστέψω στα 
θαύματα; Έχω δει να συμβαίνουν πολλές φορές. Έχω δει τους ανθρώπους 
να ρίχνουν τις πατερίτσες  και να περπατούν χωρίς να κουτσαίνουν. Έχω δει 
σπασμένα χέρια να ισιώνονται. Έχω δει πολλούς ανθρώπους να λαμβάνουν 

το Άγιο Πνεύμα ένα από τα πιο ισχυρά θαύματα. Έχω δει ανθρώπους να έρχονται με πόνο και 
να φεύγουν χωρίς πόνο. Έχω δει ανθρώπους που χρειάζονται δουλειά να λαμβάνουν ένα 
τηλεφώνημα και να προσλαμβάνονται ξεκινώντας την επόμενη μέρα. Ναι, πιστεύω στα 
θαύματα. 
 
Αλλά τι κάνεις όταν ένα θαύμα που ελπίζεις και έχεις προσευχηθεί πολλές φορές δεν 
συμβαίνει; Ως διαζευγμένη και μόνη γονέας, έχω δει από πρώτο χέρι την καρδιά ενός 
διαλυμένου γάμου. Έχω παρακολουθήσει το γιο μου να παλεύει να μεγαλώσει σε ένα 
διαλυμένο σπίτι. Έχω βιώσει την απογοήτευση να μην μπορώ να απαντήσω στις δύσκολες 
ερωτήσεις του παιδιού μου. Έχω αισθανθεί τον πόνο και τα αμέτρητα δάκρυα όταν δεν 

 

 



λάβαινα  την απάντηση που ήθελα στην προσευχή που προσευχόμουν ξανά και ξανά. Μερικές 
φορές υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Αλλά μέσω όλων, γνωρίζω ότι ο 
Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μου και ένα σκοπό για όλα αυτά που περνάω. 
 
" Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους 
κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού·" (Ρωμαίους η/8:28). 
 
Ίσως το θαύμα να μην ήταν η επούλωση ενός σπασμένου άκρου, αλλά εν καιρώ σκούπισε τα 
δάκρυα μου. Ίσως το θαύμα δεν ήταν να λάβω μία απροσδόκητη επιταγή στο ταχυδρομείο (αν 
και έχω λάβει) αλλά ότι ο Θεός μου παρείχε τις καθημερινές μου ανάγκες. Ούτε μια φορά δεν 
αμφέβαλα ότι θα με φροντίσει. Το θαύμα είναι ο τρόπος που ο Θεός ήξερε ακριβώς πώς και 
πότε να μου παρέχει. 
 
" Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρείαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά 
Ιησού Χριστού." (Φιλιππησίους δ/4:19). 
 
Ο γιος μου είναι τώρα ενήλικας και ζει μόνος του. Έχει αποφασίσει να ανοίξει τα φτερά του και 
να προχωρήσει με το δικό του τρόπο. Αλλά τον αφιέρωσα στον Θεό όταν ήταν παιδί και 
πιστεύω ότι ο Θεός θα προστατεύσει το γιο μου. Δεν υπάρχει ένας ειδικός τύπος που 
απαιτείται για να "πάρεις" ένα θαύμα. Αν και η πίστη, η προσευχή και η περισσότερη 
προσευχή βοηθούν πάρα πολύ. Θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι τον Θεό και γνωρίζω ότι 
υπάρχουν πολλά άλλα θαύματα για μένα. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω σε θαύματα. 
 
 
  
Σημείωση: Η Kristie (Harding) Kobzeff πηγαίνει στην εκκλησία Pentecostal Powerhouse στο Orangevale της 
Καλιφόρνιας, στην οποία εργάζονται ο  αδελφός της και η σύζυγος του, ο Gary P. και η Anita Harding. Έχει εργαστεί 
σε διάφορες περιοχές και επί του παρόντος είναι μέλος της ομάδας λατρείας / μουσικής. Απολαμβάνει επίσης να 
γράφει για τις εμπειρίες της ζωής της. Ένα από τα αγαπημένα της πράγματα είναι να βρίσκεται με τον 24χρονο γιο της 
Κρίς. Είναι επίσης παθιασμένη με τις Παγκόσμιες Αποστολές και θα πάει στη Νότια Αφρική αργότερα φέτος. 
 

  

Ιεραποστολές και Θαύματα 
Από την Diane Howell 
 

Είναι τόσο κοντά όσο η αναφορά του ονόματός Του ... Ιησού. Όλοι έχουμε 
ψάλλει αυτόν τον ύμνο κάποτε στη ζωή μας. Για εμάς όμως έγινε 
πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων μας ως ιεραπόστολοι στο 
Ελ Σαλβαδόρ. 
  
Φτάσαμε στο Ελ Σαλβαδόρ το 1980 κατά τη διάρκεια εμφυλίου πολέμου που 
διήρκεσε 12 χρόνια. Ότι θα μπορούσε να συμβεί συνέβηκε. 
  

Είχα αρρωστήσει πολύ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Πέρασα με τη σειρά  τον τυφοειδή 
πυρετό, την ελονοσία και την ηπατίτιδα. Ο Φρ. Scism κάλεσε τον σύζυγό μου να του πει ότι θα 
πρέπει να επιστρέψω στις ΗΠΑ για να δω έναν γιατρό γιατί  ήμουν πολύ, πολύ άρρωστη. 
Φτάσαμε στο Jackson, Mississippi, και πήγα να δω τον γιατρό. Αφού είδε όλα τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων μου, μας είπε ότι θα πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο 
τουλάχιστον τρεις μήνες !! Αλλά αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι εμείς προσευχόμασταν για τη 
θεραπεία μου. Ο γιατρός πήρε ξανά δείγματα αίματος και μου έστειλε ένα γράμμα λέγοντας ότι 

 

 



όλες οι αναλύσεις μου ήρθαν καθαρές. Το μόνο που θα μπορούσε να πει ήταν ότι ο Ιησούς με 
είχε θεραπεύσει! 
  
Μια μέρα τα δυο μεγαλύτερα παιδιά μας, ο Jared και η Leah, που τότε ήταν επτά και πέντε 
χρονών, βρίσκονταν στο σπίτι μιας γιαγιάς στο Σαλβαδόρ, την αδ. Σάντος. Θυμηθείτε, 
βρισκόμασταν σε εμφύλιο πόλεμο. Ένα χτύπημα στην πόρτα ακούστηκε και κάποιοι 
τρομοκράτες έψαχναν για κάποιον. Έψαξαν ολόκληρο το σπίτι, κοίταξαν κατευθείαν τον Jared 
και τη Leah και δεν κατάφεραν να βρουν το άτομο που αναζητούσαν. Το θαύμα ήταν εδώ, 
Εκείνη την εποχή, οι αριστεροί μισούσαν τους Βορειοαμερικανούς και τους απαγάγανε για 
λύτρα. Κοίταξαν τα παιδιά μας και δεν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν εκεί λευκοί 
Βορειοαμερικανοί. Ο Θεός τους είχε μετατρέψει σε παιδιά του Σαλβαδόρ !! 
  
Ένα βράδυ ήμασταν στην πορεία μας προς την πόλη της Γουατεμάλας. Καθώς πλησιάζαμε 
στα σύνορα, πήραμε μια στροφή και είδαμε ένα οδόφραγμα μεγάλων ογκόλιθων. Δεν υπήρχε 
κανένας τρόπος να τους περάσουμε από το πλάι και ο σύζυγός μου δεν είχε το χρόνο να 
σταματήσει. Κλείνω τα μάτια μου περιμένοντας να ακούσω τον ήχο του αυτοκινήτου να 
χτυπάει τα βράχια. Φώναξα, "Ιησού!" Και περίμενα και περίμενε και όταν άνοιξα τα μάτια μου, 
ήμασταν στην άλλη πλευρά αυτών των ογκόλιθων και φτάσαμε στα σύνορα. Είναι ένας 
θαυματουργός! 
  
Είδαμε ανθρώπους να ανασταίνονται από τους νεκρούς, να ανοίγουν μάτια τυφλά, να ανοίγουν 
αυτιά, όγκοι να εξαφανίζονται, άνθρωποι να σηκώνονται από αναπηρικές καρέκλες. 
Πραγματικά υπήρχαν τόσα πολλά θαύματα στα 20 μας χρόνια εκεί που δεν έχω χώρο να τα 
λέω όλα. Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα όλων είναι οι χιλιάδες που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και 
βαφτίστηκαν στο όνομα του Ιησού. Ο Θεός είναι τόσο πιστός και εξακολουθεί να είναι στην 
ενέργεια των θαυμάτων. 
 
Σημείωση: Η Diane Howell υπηρέτησε μαζί με τον σύζυγό της Rev. Bruce Howell, στον τομέα 
αποστολών στο Ελ Σαλβαδόρ και σε άλλες χώρες. Ο Bro Howell είναι σήμερα ο Γενικός 
Διευθυντής των Παγκόσμιων Αποστολών του UPCI. 
 

  

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, Γεωργιανά, Ιαπωνέζικα, Σουιδικά, 
Βιετναμέζικα, Μπάγκλα, Τάι και Κορεάτικα. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να βρούμε 

Σέρβους, Βούλγαρους και Εβραίους μεταφραστές! 
 
 

Εάν επιθυμείτε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας! 
Επισκευτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook κάντε "like" στη σελίδα 

µας! 
 

 

 

  



 
 
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 ζητείστε το µε email στο:  LadiesPrayerInternational@aol.com   
 
Σας παρακαλούµε 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!  

 

 

 

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 ζουν σ ένα περιβάλλον που έχουν την ευκαιρία να 
μεγαλώσουν πνευματικά και συναισθηματικά. 

NEW BEGINNINGS 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. Άρθρα 

που είναι Βιβλικά και σχετικά με την σημερινή χριστιανή γυναίκα. Εγγραφείτε 
εσείς ή γράψτε κάποια φίλη ή παραγγείλετε πακέτο για την εκκλησία σας. 

  
  

 Εγγραφείτε online!  
  

 
 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| 
LadiesMinistries.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


