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Προχωρώντας στην Βασιλεία των Ουρανών Μέσω της Προσευχής 
Από την Haley Hulsman 
 

   

" Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το 
όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και 
επί της γής.” (Ματθαίος ς/6:9-10) 
 

  
Για να λειτουργήσει σωστά κάθε βασίλειο, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας 
βασιλιάς σε έναν θρόνο. Διαφορετικά, υπάρχει σύγχυση. Όπως γνωρίζουμε από 
τη Βίβλο, ένα βασίλειο διαιρεμένο δεν μπορεί να αντέξει. Πρέπει να 

ελαττωνόμαστε εμείς ώστε το βασίλειο του Θεού να αυξάνεται. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι 
προσευχής, να ακούμε από τον Θεό ποιό είναι το θέλημά Του για την εκκλησία Του, παγκοσμίως 

και τοπικά. 
Πρέπει να ακούμε τους παλμούς της καρδιάς Του για τις οικογένειές μας και για εμάς προσωπικά. 
Αυτό δεν είναι κάτι που προορίζεται για ενήλικες μόνο αλλά και τα παιδιά είναι ικανά και έτοιμα να 
συμμετάσχουν σε αυτόν τον τύπο προόδου. Γι 'αυτό όταν τα παιδιά προσεύχονται, τα πράγματα 
αλλάζουν. Δεν είναι ποτέ πολύ μικρά για να βάλουν τη θέλησή τους κάτω από το θέλημά Του, έτσι 
ώστε η Βασιλεία Του να μπορεί να προχωρήσει στη γη. 

  
Η προσευχή μου έχει μετατραπεί σε καθημερινό ρητό, «Θεέ, κάνε η βασιλεία Σου να αυξηθεί στη 
γη σήμερα και κάνε να αυξηθεί μέσα μου». Καθημερινά, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τη 
βασιλεία του Θεού να αυξάνεται στη γη και να διδάσκουμε τα νεότερα μέλη της βασιλείας να 
συμμετέχουν. Προσπαθούμε να διδάσκουμε και τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου στην περιοχή 
μας. 

 
Ο EM Bounds έγραψε στο βιβλίο του Δύναμη μέσα από την Προσευχή, "Αυτό που χρειάζεται η 
Εκκλησία σήμερα δεν είναι περισσότερα μηχανήματα ή καλύτερα, ούτε νέοι οργανισμοί ή 
περισσότερες και νέες μέθοδοι αλλά άτομα που να μπορούν να εργαστούν δια Πνεύματος – 
άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι δυνατοί στην προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν ρέει μέσω μεθόδων 
αλλά μέσω ανθρώπων. Δεν έρχεται σε μηχανήματα αλλά σε ανθρώπους. Δεν χρίζει σχέδια αλλά 

ανθρώπους – ανθρώπους προσευχής." 
  
Η Βασιλεία του Θεού μπορεί να προχωρήσει μόνο στο βαθμό που της επιτρέπουμε να 
προχωρήσει. Όταν επιτρέπουμε σε όλους να εμπλακούν, από το μικρό παιδί  μέχρι την ηλικιωμένη 
γιαγιά, η Βασιλεία των Ουρανών προχωρά με τρόπους που δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε. 

 

 

 



Όλοι πρέπει να πιέζουμε για αυτόν τον σκοπό της ενότητας. 
 

Η Εφεσίους 6:18 μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προσευχόμαστε πάντα εν Πνεύματι. 
“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 .” 
  
Ας μείνουμε σε εγρήγορση και ας εμμένουμε στην προσευχή για να προωθήσουμε τη Βασιλεία του 
Θεού στη γη. Καθώς εργαζόμαστε σε ενότητα με όλες τις ηλικιακές ομάδες, πιέζοντας για την 

αύξηση της Βασιλείας, θα δούμε τη μεγαλύτερη συγκομιδή που έχουμε δει ποτέ.  
  
Σημείωση: Η Halley Hulsman υπηρετεί μαζί με τον σύζυγό της, Nathan Hulsman, ως διορισμένοι αντιπρόσωποι στην 
Ελβετία. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Βερολίνο της Γερμανίας. Η Χάλλεϋ είναι η συντάκτρια του περιφερειακού 

περιοδικού UPC-GSN, The Voice of  the Vision. Συμμετέχει στη διακονία της νεολαίας της περιοχής και είναι επίσης 
Διευθυντρια Προωθήσεων για τις Γυναικείες Διακονίες της Κοινότητας UPC-GSN. 

  

Μένοντας σε Εγρήγορση 
Από την Tere Del la Rosa 

  
 

"Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις 
πόλεμον, τους δακτύλους μου εις μάχην. " (Ψαλμός ρμδ/144:1). 

  
Για μια περίοδο δεκαπέντε ετών, δούλευα για το σχολικό σύστημα. Ένας από 
τους ρόλους που είχα ήταν να είμαι μέλος της ομάδας ασφάλειας του σχολείου. 
Με τον αυξανόμενο αριθμό πυροβολισμών στα σχολεία, ο Διευθυντής 
Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και μέλη της ομάδας ασφαλείας της αστυνομίας 

και του αστυνομικού τμήματος, συνεργάστηκαν μαζί μας στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης σε 

περίπτωση που ένας ένοπλος θα εισέβαλε στο σχολείο. 
 
Πρώτον, σε μια αγχωτική κατάσταση, μας έδειξαν τον εναέριο χάρτη του σχολείου, μας ζήτησαν να 
γράψουμε το όνομά μας σε ένα κομμάτι χαρτί και να το βάλουμε στο μέρος όπου ήμασταν στις 
9:00 το πρωί, (αυτό ήταν άσκηση). Στη συνέχεια, μας είπαν ότι στις 9:05 το πρωί ο σύζυγος μίας 
δασκάλας που είχε εναντίον του περιοριστικά μέτρα  είχε μπει στο σχολείο και περπατούσε προς 

την τάξη της με ένα όπλο. Στην περίπτωση που είμαστε οι πρώτοι που το είδαν, ρωτήθηκε ο 
καθένας από εμάς τι θα κάναμε. Μετά από κάποιες σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, 
καταρτίστηκε το κατάλληλο σχέδιο δράσης. 
 
Εξήγησαν τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε και πώς έπρεπε να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, διότι 
στην ελάχιστη αναμενόμενη στιγμή, ένας ένοπλος εισβολέας θα μπορούσε να εισέλθει στο σχολικό 

χώρο. Μεταξύ άλλων, τόνισαν τη σημασία να έχουμε πάντα μαζί μας την ταυτότητά μας, την 
ηλεκτρονική κάρτα πρόσβασης του κτιρίου, τα κλειδιά και τη ραδιοεπικοινωνία. 
 
Εν μέσω αυτής της αγχωτικής εκπαίδευσης, έδωσα σε όλα αυτά μια πνευματική διάσταση, καθώς 
υπάρχει ένας ένοπλος εισβολέας που επιδιώκει να καταστρέψει τα παιδιά μας. Ως γυναίκες 
προσευχής, πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικές.  

 
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε μπροστά στο Ιησού και να προσπαθούμε να  
πλησιάζουμε στην ομοιότητά Του (δελτίο ταυτότητας). Η συνεχής προσευχή μας δίνει πρόσβαση 
στην παρουσία Του (ηλεκτρονική κάρτα πρόσβασης στο κτίριο). Μας έχει δώσει τα κλειδιά για την 
Ουράνια Βασιλεία και τη δύναμη να λύνουμε και να δένουμε (κλειδιά). Μπορούμε να τον 
καλέσουμε σε στιγμές απελπισίας και αγωνίας, και θα ανταποκρίνεται πάντα σε μας. Γι ' αυτό 

πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε την επικοινωνία μαζί Του 
(ραδιοεπικοινωνία).  

 

 



 

• Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση· εγώ ήλθον διά να έχωσι 

ζωήν και να έχωσιν αυτήν εν αφθονία. " (Ιωάννης ι/10:10). 

  Δεν μπορούμε να νιώθουμε άνετα και σίγουρα, ενώ ο εχθρός μπαίνει μέσα από πόρτες που δεν 
υπολογίζαμε, για να κλέψει και να σκοτώσει αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Ο Κύριος μας δίνει 
το σχέδιο δράσης: 

• "Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος 

περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη." (Α΄ Πέτρου ε/5: 8).  

• "Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, 
θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι 

λελυμένον εν τοις ουρανοίς." (Ματθαίος ις/16:19). 

  
Ως άνθρωποι προσευχής, έχουμε υψηλό κάλεσμα να καλύψουμε κάθε στιγμή της ζωής των 
αγαπημένων μας. Ο Κύριος μας Ιησούς μας καλύπτει!  

• "Αδιαλείπτως προσεύχεσθε" (Α΄ Θεσσαλονικείς ε/5:17). 

 
Σημείωση: Η Tere De la Rosa είναι Εθνική Συντονίστρια της Γυναικείας Διακονίας Ισπανικού Ευαγγελισμού και SEM United 
Pentecostal Church International. 
  

  

Από Γενεά σε Γενεά 
Από την Teresa Bohannon 
  

 

Δεν θέλομεν κρύψει αυτά από των τέκνων αυτών εις την επερχομένην γενεάν, 
διηγούμενοι τους επαίνους του Κυρίου και την δύναμιν αυτού και τα θαυμάσια 
αυτού, τα οποία έκαμε. (Ψαλμός οη/78:4) 
 
Η γιαγιά μου, η Nonnie "Pearl" Jackson, ήταν άνθρωπος προσευχής. Αν 
περνούσατε χρόνο μαζί της θα μαθαίνατε και εσείς να ζείτε έτσι. Προσευχότανε 

από τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητο μέχρι που φτάναμε στην εκκλησία, 
τριάντα λεπτά με το αυτοκίνητο όταν ήμουν παιδί. Ο χρόνος προσευχής της 
ήταν οι πρώτες πρωινές ώρες. Αν περνούσατε τη νύχτα στης γιαγιάς, θα 

ξυπνούσατε από τις προσευχές της. Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούσε συναντήσεις 
προσευχής στο σπίτι. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι έλεγαν, "Έμαθα να 
προσεύχομαι όταν πήγαινα στις συναντήσεις προσευχής στης γιαγιάς σου." Είμαι ευγνώμων για το 

παράδειγμα που ήταν για μένα και προσπαθώ να είμαι τέτοιου είδους γιαγιά στα εγγόνια μου. 
 
"Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν 
γηράση." (Παροιμίες κβ/22:6). 
 
Σήμερα, καθώς περπατάμε στα αχαρτογράφητα μέρη του COVID-19, τα παιδιά μας πρέπει να 

γνωρίζουν πώς να προσεύχονται. Αυτές είναι τρομακτικές στιγμές για ένα παιδί. Διδάξτε τους τον 
Ψαλμό να/56:3  «Καθ' ην ημέραν φοβηθώ, επί σε θέλω ελπίζει.” Ενθαρρύνετέ τα να το αναφέρουν 

 

 



όποτε αισθάνονται φοβισμένα και ανασφαλή. 
 

Επιλέξτε μια ώρα προσευχής και προσευχηθείτε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Παρακάτω είναι μερικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε στα παιδιά μας να προσεύχονται. Προσαρμόστε 
τα για χρήση στο σπίτι σας. Στα επόμενα χρόνια, τα παιδιά μας θα μπορούνε να λένε, “Εμείς 
προσευχόμασταν εν μέσω της πανδημίας του COVID-19”. 

1. Προσευχηθείτε με λατρεία και ευχαριστία. Χρησιμοποιήστε αυτήν την πρόταση. "Κύριε 

είσαι _______. Ευχαριστώ για _______.” 
2. Διδάξτε τα διάφορα μέρη της προσευχής. Θα χρειαστείτε έξι διαφορετικά χρώματα χαρτιού. 

Κόψτε τα χαρτιά σε λωρίδες. Δώστε σε κάθε παιδί μια ταινία. Το παιδί με την κίτρινη ταινία 
ξεκινά τις προσευχές με τους επαίνους και συνδέει τη λωρίδα του με τις άλλες. Η μαύρη 
λωρίδα αντιπροσωπεύει τη μετάνοια. Το παιδί με αυτήν την ταινία προσεύχεται και το 

συνδέει με αυτό της κίτρινης ταινίας. Κάθε μία από τις ταινίες συνδέεται με την 
προηγούμενη ταινία. Μπλε - Ευχαριστία, Κόκκινο - ανάγκες των άλλων, Πράσινο - οι δικές 
μας ανάγκες, Λευκό - λατρεία (όλες οι προσευχές πρέπει να τελειώνουν με λατρεία). 
Μπορείτε να προσθέσετε σε αυτήν την αλυσίδα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της 
προσευχής σας. Για μια διασκεδαστική αλλαγή, χρησιμοποιήστε τα M & M's. Αντιστοιχίστε 
ένα μέρος της προσευχής σε κάθε χρώμα. Απολαύστε το σνακ M & M! 

3. Φτιάξτε έναν κύβο προσευχής. Χρησιμοποιήστε ένα κουτί (ένα κουτί από χαρτομάντηλα θα 
λειτουργήσει). Κόψτε φωτογραφίες από τα ακόλουθα από ένα περιοδικό ή εκτυπώστε από 
τον υπολογιστή. Οικογένεια, έργο, φίλοι, ποιμένας, πρόεδρος, νοσοκομείο (κάτι που 
αντιπροσωπεύει ασθένεια). Κολλήστε μια εικόνα σε κάθε πλευρά του κύβου. Κάθε παιδί 
παίρνει μια σειρά περιστρέφοντας τον κύβο στο τραπέζι ή στο πάτωμα. Ό, τι φαίνεται στην 
κορυφή είναι το επίκεντρο της προσευχής σας. Τα παιδιά θα απολαύσουν το κύκλο αυτόν 

της προσευχής πολλές φορές. 

  
Σημείωση: Η Teresa Bohannon είναι Χριστιανή έκτης γενιάς, σύζυγος ποιμένα, μαμά σε δύο παιδιά, γιαγιά τεσσάρων 

(σχεδόν πέντε), πρώην επιμελήτρια του WAP, συγγραφέας, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, σχεδιάστρια και φίλη! Της αρέσει να 
διαβάζει, να σχεδιάζει, να ράβει, να ξοδεύει χρόνο με φίλους και να συζητάει οικογενειακές αναμνήσεις. 

  

Από την Συντάκτρια 
Ο Θεός κάνει θαυμαστά! 

 
Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι τώρα διαθέσιμο στα 
Αγγλικά, Αραβικά, Κινέζικα, Τσέχικα / Σλοβακικά, Ολλανδικά, Φίτζι, Γαλλικά, Γεωργιανά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, 

Σουαχίλι, Σουηδικά, Ταγκαλόγκ, Ταϊλανδικά, Κρέι, Σινχάλα και Σρι Λάνκα. 

 
Ας προσευχόμαστε για περισσότερους μεταφραστές! 

 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεταφράσεις, στείλτε αίτημα στο 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα της αλληλογραφίας μας! 

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

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


 
 

Αγαπητή υπεύθυνη της Ομάδας Προσευχής, παρακαλούμε επισκέψου τη Διεθνή 

Προσευχή Γυναικών στο Facebook και κάνε "Like" στη σελίδα μας !!  

Επίσης προσκάλεσε την ομάδα σου να γραφτεί στο 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 συναντιούνται 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).  

 

 

 

 

 

http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational

