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Ακόμη Εγείρει του Νεκρούς
Από την Rhonda Burk

Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, διδάσκουμε συνεχώς τα παιδιά μας. Μέσα από τις
λέξεις που μιλάμε, τις ενέργειες που κάνουμε και ότι ακούνε στον Οίκο του Θεού, θα
πλάσουν τα παιδιά μας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στις Παροιμίες κβ/22:6 μας
λέει, " Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ'
αυτής ουδέ όταν γηράση". Αυτή η γραφή είναι μια υπόσχεση που πρέπει να
υπενθυμίσουμε σε πολλούς.
Ο αδελφός Έρικ μεγάλωσε με μια μητέρα που τον δίδαξε να προσεύχεται. Όχι μόνο
είχε γνωρίσει την όμορφη ζωή της προσευχής αλλά τώρα, στα δικά του παιδιά, ήρθε η ώρα να εφαρμόσει
αυτό που έμαθε στην πράξη. Στον ίδιο αλλά και στη σύζυγό του Tara και στα παιδιά τους Meagan, Nolan,
και Mason άρεσε να ζουν στην ύπαιθρο. Ένα από τα οφέλη της ζωής έξω από την πόλη ήταν το προνόμιο
να εκτρέφουν δικά τους ζώα. Της Meagan της άρεσαν τα κοτόπουλα και άρχισαν να της αγοράζουν
μερικά. Αυτή η ιστορία είναι για ένα από αυτά τα κοτόπουλα που ειρωνικά ονομάστηκε "Σκοτάδι".
Καθώς η οικογένεια ετοιμαζόταν να βγει από το σπίτι εκείνη την ημέρα, κανείς δεν σκέφτηκε τίποτα για το
δοχείο νερού που βρίσκονταν κοντά στα κοτόπουλα. “Το Σκοτάδι”, ωστόσο, ήταν λίγο πολύ περίεργο και
έπεσε στο νερό ενώ έλειπαν όλοι. Καθώς επέστρεψαν στο σπίτι, η Megan βρήκε το “Το Σκοτάδι” να
κείτεται άκαμπτο σαν σκάφος στο νερό. Ήταν στο νερό πολύ ώρα και το νερό έκλεψε όλη τη ζωή και το
φως από το “Σκοτάδι”. Θλίψη γέμισε η καρδιά των γονιών αλλά η πίστη που πέρασε από τη γιαγιά
κράτησε την καρδιά της Meagan.
«Πρέπει να προσευχηθούμε, μπαμπά», φώναξε η Μέγκαν. Και για λίγα λεπτά προσεύχονταν ενώ
κρατούσαν το άκαμπτο σώμα του στα χέρια τους. Τίποτα. Δεν υπάρχει κίνηση. Τότε ήταν που η Μέγκαν
στάθηκε πάνω στην πεποίθηση που την είχε διαπεράσει από τότε που έμαθε να μιλάει. "Αφού είπατε ότι ο
Θεός μπορεί να κάνει το ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, αν προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού το ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ είναι
δυνατόν ", παρακαλώ, μπαμπά, ας προσευχηθούμε πάλι. Με πίστη, η Meagan απλώνει τα μακριά της
μαλλιά πάνω στο “Σκοτάδι”.
Ήταν μερικές ώρες αργότερα, όταν κάποιοι πνιχτοί ήχοι ακούστηκαν από το σώμα του μικρού κοτόπουλου
και έστρεψαν την προσευχή σε δοξολογία. Ο Θεός είχε εκπληρώσει και πάλι τον Λόγο Του και την
υπόσχεσή Του. Το “σκοτάδι” ήταν γεμάτο φως και η πίστη της Meagan επηρεάστηκε για μια ζωή.
"Ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη μάμμη σου

Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη, είμαι δε πεπεισμένος ότι και εν σοι." (Β΄ Τιμοθέου α/1:5).
Σημείωση: Η Rhonda Burk είναι Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών στην Περιφέρεια του Ιλλινόις, είναι μια αμαρτωλή που σώθηκε
από τη χάρη του Θεού, πρώτα μαθήτρια και μετά δασκάλα, ευλογημένη σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών, γιαγιά πέντε εγγονών.
Είναι πιστοποιημένη διάκονος της UPCI και σύζυγος ποιμένα στο Landmark του Bethalto του Ιλινόις.

Περνώντας την Πίστη στον Θεό
των Θαυμάτων στην Επόμενη Γενιά
Από την Mariann Starin

"Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία
σου· και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί
καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. "
(Deuteronomy ς/6:6-7).
"Ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη
μάμμη σου Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη, είμαι δε πεπεισμένος ότι και εν σοι. Διά την
οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των
χειρών μου· διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. Μη
αισχυνθής λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών μηδέ εμέ τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του
ευαγγελίου με την δύναμιν του Θεού" (Β΄ Τιμοθέου α/1:5-8).
Στην κηδεία της μητέρας μου, ένας ποιμένας που είχε πιστέψει μέσα από το έργο των γονιών μου στη
Νέα Υόρκη κατέθεσε ότι η αξιομνημόνευτη προσευχή της μητέρας μου με την απλή της πίστη προκάλεσε
μια εξαιρετική μετατόπιση της κατανόησης του για την προσευχή νωρίς στο προχώρημα του με τον Θεό.
Κατά τη διάρκεια μιας ήδη δύσκολης οικονομικής κατάστασης, είχε πέσει και θύμα κλοπής στο σπίτι του.
Η γειτονιά του είχε πολλούς τοξικομανείς που έκλεβαν μετρητά για να τα μετατρέψουν αμέσως σε
ναρκωτικά. Ήρθε στην εκκλησία κατεστραμμένος, χωρίς να ξέρει πώς θα επιβίωνε την επόμενη
εβδομάδα. Η συμβουλή της μητέρας μου ήταν "Θα προσευχηθούμε στον Ιησού οι κλέφτες να
επιστρέψουν τα χρήματα". Αυτό φαίνονταν απλά τρελό κάτω από τις περιστάσεις. Χωρίς άλλες επιλογές
και με μισή καρδιά ενώθηκε μαζί της στην ατρόμητη γεμάτη πίστη προσευχή της.
Όταν επέστρεψε στο σπίτι, προς έκπληξη του νεαρού, ο κλέφτης επέστρεψε το πλήρες ποσό με ένα
σημείωμα που έλεγε συγνώμη. Αυτό άλλαξε για πάντα τη ζωή της προσευχής του νεαρού και τη σχέση
του με τον Θεό. Συνειδητοποίησε ότι ο Θεός μπορεί πραγματικά να κάνει θαύματα απλά πρέπει να
πιστεύουμε ότι μπορεί και να Του το ζητήσουμε.
Η μητέρα μου, που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, με λίγους πόρους, πίστεψε αυτό το
απλό γεγονός ότι απλά περιμένουμε (πιστεύουμε) και ζητάμε (πίστη) από τον Ιησού, Αυτόν που κάνει τα
θαύματα. Τον πατέρας της ο Θεός τον χρησιμοποιούσε για να προσεύχεται σε αρρώστους και μάλιστα
έζησε το θαύμα της ανάστασης νεκρών φέρνοντας τους πίσω στη ζωή. Το ζωντανό παράδειγμα του
παππού μου, της ενέργειας των θαυμάτων, έγινε κατανοητό από τη μητέρα μου ως το φυσικό προνόμιο
κάθε παιδιού του Θεού. Η ίδια είχε θεραπευτεί από άσθμα.
Παρόλο που οι οικονομικές συνθήκες της παιδικής μου ηλικίας ήταν πολύ καλύτερες από εκείνες των
γονιών μου, το πρότυπο της ζωής τους με δίδαξε να φέρνω τις ανησυχίες μου στα πόδια του Ιησού –
ανεξάρτητα από κάθε τι. Η χωρίς φόβο προσευχή γεμάτη πίστη είναι πάντα η διαθέσιμη συνομιλία της
ζωής με απαντήσεις και λύσεις.
Όταν έγινα επαγγελματίας νοσοκόμα, η ζωή μου και η εμπειρία μου απλά επιβεβαίωσαν ότι εάν οι
άνθρωποι καταλάβαιναν πόσα οι ιατροί δεν γνωρίζουν, θα υπήρχε λιγότερο πρόβλημα να εμπιστευτούν
τον Θεό. Ένας ασθενής κάποτε με ξεχώρισε από την ιατρική ομάδα για να με ευχαριστήσει για τη
σιωπηρή μου προσευχή, την οποία μόνο ο Θεός θα μπορούσε να του είχε επιτρέψει να δει, ως τον λόγο

για την υγεία του που αποκαταστάθηκε σε μια στιγμή ζωής και θανάτου.
Το ζωντανό σας παράδειγμα ξεπερνά τις αμφιβολίες και καταδεικνύει στην επόμενη γενιά ένα πρότυπο
ατρόμητης προσευχής γεμάτης πίστη στον Θεό των Θαυμάτων. Εκπαιδεύστε ένα παιδί από τη γέννηση
του απλά συμπεριλαμβάνοντας το στην προσευχή σε κάθε κατάσταση της ζωής. Προσευχηθείτε για τα
παιδιά σας και προσευχηθείτε με τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας προσεύχονται για σας. Και οι δύο θα
εκπλαγείτε από τον Ιησού που κάνει τα θαύματα.
Σημείωση: Η Mariann Starin είναι κόρη πρωτοπόρων εργατών που φύτευαν Εκκλησίες και είναι επαγγελματίας νοσοκόμα. Αυτή και
ο σύζυγός της, Mark, υπήρξαν αντιπρόσωποι του Global Missions στη Μέση Ανατολή από το 1984. Είναι μητέρα της Angelica και
του Alexander και γιαγιά δύο εγγονών.

Θαύματα Συμβαίνουν Ακόμη και Σήμερα
Από την Anne Johnston

" Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεσθαι· και ενώ αυτοί λαλούσιν, εγώ
θέλω ακούει. (Ησΐας ξε/65:24)
Στο λεξικό Merriam-Webster ο ορισμός του θαύματος είναι: "ένα αξιοθαύμαστο
γεγονός που εκδηλώνει θεία παρέμβαση στις ανθρώπινες υποθέσεις". Ένα θαύμα
είναι ένα γεγονός τόσο θαυμάσιο που φαίνεται ότι έρχεται από ψηλά.
Μερικές φορές μπορεί να μην συνειδητοποιούμε ότι λαμβάνουμε ένα θαύμα μέχρι
να κοιτάξουμε πίσω και να συνειδητοποιήσουμε πώς έχουν συμβεί τα γεγονότα. "Ο
Θεός παίρνει τις περιστάσεις και προσθέτει τη δύναμη του θαύματος".
Πριν από δύο χρόνια, είχα πολύ πόνο στο στήθος και τα χέρια μου, οπότε ο καρδιολόγος με έστειλε για
μία πυρηνική καρδιακή σάρωση. Δεν βρήκαν τίποτε κακό με την καρδιά μου αλλά ενημέρωσαν τον
οικογενειακό μου γιατρό ότι υπήρχε ένα ύποπτο κομμάτι.
Μετά από αρκετές μαστογραφίες και υπερήχους, ανακαλύφθηκε μία μάζα και προγραμματίστηκε
χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς το αφαίρεσαν και το αποτελέσμα ήταν ότι δεν θα χρειαζόμουν
χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία.
Επειδή οι συνηθισμένες μαστογραφίες δεν γίνονται εδώ στο Κεμπέκ για κάποια της ηλικίας μου, αν η
καρδιακή σάρωση δεν είχε δει κανένα πρόβλημα, ο καρκίνος πιθανότατα δεν θα είχε ανακαλυφθεί μέχρι
να προχωρήσει σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ήταν μικρό και ανακαλύφθηκε
νωρίς.
Μέσω της προσευχής, ο Θεός μου έδωσε ειρήνη μέσα σε όλη τη διαδικασία και τη διαβεβαίωσή Του ότι
για ότι συνέβαινε είχε τον απόλυτο έλεγχο.
" Ο Κύριος να σου υπακούση εν ημέρα θλίψεως το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίση. Να σοι
εξαποστείλη βοήθειαν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε υποστηρίξη." (Ψαλμός 20:1-2).
Πιστεύω στα θαύματα και γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωσε ένα στη ζωή μου. Είχε τον πλήρη έλεγχο μέσα σε
όλη τη διαδικασία. Του δίνω τις ευχαριστίες και τη δόξα για αυτό που έχει κάνει.
Είναι τόσο υπέροχο να ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια του Θεού και να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να
βασιζόμαστε στις προσευχές μας όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό
για το προσωπικό μου θαύμα.
Σημείωση: Η Anne Johnston είναι απόφοιτος του UPBI (τώρα Βορειοανατολικού Χριστιανικού Κολλεγίου) στο New Brunswick είναι
παιδί ενός Εργάτη του Ευαγγελίου και εργάστηκε γι’ Αυτό το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Είναι μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά
έξι εγγονών, πηγαίνει στην Εκκλησία του Πανεπιστημίου West Island στο Pointe Claire της QC και είναι μέλος των The King's
Translators.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυμαστά!
Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο στα Αγγλικά,
Αραβικά, Κινεζικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Φίτζι, Γαλλικά, Γεωργιανά, Γερμανικά, Ελληνικά,
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι, Σουηδικά,
Ταγγαλέζικα, Τάι, Κρι, Σιγκαλέζικα, Σρι Λάνκα.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας στη προσευχή να βρούμε περισσότερους
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 και 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
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!

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).

