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Κλήση για Προσευχή
Από την Jerolyn Kelley

Υπάρχουν ορισμένες χώρες που αν τις επισκεφτείτε θα δείτε ότι έχουν ένα
συγκεκριμένο "Κάλεσμα για προσευχή". Για τους περισσότερους είναι πέντε φορές την
ημέρα. Πάνω από μία φορά κατά την επίσκεψή μου σε αυτές τις χώρες, ξύπνησα το
βράδυ την ώρα που γινόταν πρόσκληση για προσευχή. Κάθε φορά που ακούω αυτό το
κάλεσμα προκαλώ το πνεύμα μου. Είμαι αφοσιωμένη στην πίστη μου; Είμαι πρόθυμη
να σηκωθώ τη νύχτα για να προσευχηθώ; Προσαρμόζω το καθημερινό μου πρόγραμμα
σύμφωνα με τις ώρες που υπάρχει πρόσκληση για προσευχή;
Πρέπει να πω ότι η πανδημία του κοροναϊού έχει βοηθήσει να αυξηθεί ο χρόνος
προσευχής. Βρίσκομαι να βάζω στο πρόγραμμά μου περίπου έξι εβδομαδιαίες ώρες προσευχής μαζί με
άλλους συν άλλες ιδιαίτερες ώρες. Πιστεύω ότι η εκκλησία του ζωντανού Θεού έχει συγκλονιστεί σε μια
εποχή όπως καμία άλλη και ανοίγει νέες πόρτες στη διακονίας προσευχής. Είναι πραγματικά εκπληκτικό
να είσαι μέλος της εκκλησίας του Θεού αυτή τη στιγμή.
Η κραυγή της καρδιάς μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους να προσεύχονται πέρα από τον εαυτό τους.
Είναι εύκολο να προσευχόμαστε για τις δικές μας ανάγκες και τη δική μας εκκλησία και ίσως, ακόμη και
για τη δική μας πόλη. Η ερώτησή μου ωστόσο είναι πόσο προσευχόμαστε για τον κόσμο; Για τα έθνη; Για
ομάδες ατόμων; Για φυσικές καταστροφές σε άλλες χώρες; Για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο;
Όπως και εγώ, υποψιάζομαι ότι και οι περισσότεροι θα απαντήσουν ντροπαλά, "Όχι πολύ συχνά." Τα
τελευταία χρόνια, ο Κύριος με προκαλεί καθημερινά να προσεύχομαι πέρα από τον εαυτό μου. Ναι, οι
ανάγκες της οικογένειάς μου, της εκκλησίας μου και της πόλης μου είναι πολύ σημαντικές. Ωστόσο, οι
προσευχές μου μπορούν να φτάσουν πολύ πιο μακριά.
Πρέπει να γνωρίζω και να πιστεύω ότι οι προσευχές μου μπορούν πραγματικά να αλλάξουν έθνη. Αυτό
δεν είναι εγωιστικό είναι η εμπιστοσύνη μου προς στον Θεό. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και να
πιστεύουμε ότι μπορεί πραγματικά να μας χρησιμοποιήσει ως άτομα για να επηρεάσει τα έθνη. Πόσο
περισσότερο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ολόκληρη ομάδα προσευχής που θα εστιάσει τις προσευχές
τους πέρα από τα σύνορά τους;

Η πανδημία άνοιξε υπέροχες πόρτες και ευκαιρίες για τους ανθρώπους να γίνουν ιεραπόστολοι
προσευχής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες συναντιούνται κάθε Πέμπτη στις 7.00 π.μ. μέσω Zoom
για να προσευχηθούν για τα έθνη και για περιοχές του κόσμου. Κάθε κυρία επιλέγει τουλάχιστον δέκα
χώρες για να προσευχηθούν. Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική κυρία παρουσιάζει τις χώρες της και
ολόκληρη η ομάδα επικεντρώνεται σε αυτά τα έθνη.
Εξίσου όμορφη είναι η συνάντηση προσευχής των παιδιών το Σάββατο το πρωί μέσω του Zoom. Πόσο
υπέροχο να βλέπω τα μικρά παιδιά να σηκώνουν τις σημαίες των χωρών και να προσεύχονται για αυτά.
Είναι πολύ πιο εύκολο να εκπαιδεύσετε ένα παιδί παρά να διορθώσετε έναν ενήλικα. Όσο είναι μικρά
μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας να προσεύχονται ΜΕΓΑΛΕΣ προσευχές.
Πρέπει να προσευχόμαστε τακτικά για όσους δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί γι 'αυτούς,
συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών στον κόσμο. Είναι επίσης σημαντικό να μετανοούμε για εκείνους
που δεν συνειδητοποιούν την ανάγκη τους να το πράξουν. Η προσέγγιση με αυτόν τον τρόπο είναι
πραγματικά η αγάπη και η αγάπη είναι το θέμα της μεσιτείας. Μπορώ να προσευχηθώ για εκείνους που
δεν θα με γνωρίσουν ποτέ ή δεν θα μπορέσουν ποτέ να με ευχαριστήσουν; Ή, απλά προσεύχομαι για
εκείνους που γνωρίζω και για εκείνους που θα αναγνωρίσουν τις προσευχές μου;
Δεν θέλω να είμαι ένας από τους ένοχους που αναφέρεται στο Ιεζεκιήλ κβ/22:30 όπου κανείς δεν βρέθηκε
να «σταθεί στο κενό». Πρέπει να γνωρίζω και να πιστεύω ότι οι προσευχές μου μπορούν πραγματικά να
κάνουν τη διαφορά - για όσους βρίσκονται κοντά και για εκείνους που βρίσκονται μακριά που ίσως να μην
συναντήσω ποτέ.
Το ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ προχωρά με τρόπους μεγαλύτερους από ποτέ! Θα δείτε πέρα από τον
εαυτό σας και θα γίνετε μία ιεραπόστολος προσευχής; Είστε πρόθυμες να εκπαιδεύσετε την επόμενη
γενιά να κάνει το ίδιο;
Σημείωση: Η Jerolyn Kelley αγαπά να εργάζεται στο έργο στη Βόρεια Ευρώπη. Ζει στη Γλασκόβη της Σκωτίας και ευχαριστεί τον
Θεό για τον υπέροχο σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Ο Θεός μας Καλεί Να Προσευχηθούμε
Από την Carla Burton

Δεν μου αρέσει να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Η Βίβλος μας
διδάσκει ότι είναι ανόητο να το κάνουμε. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε
από τους άλλους. Έχω μάθει προσωπικά ηγετικές αρχές από εκείνους με τους
οποίους δεν συμφωνώ δογματικά. Αναφέροντας αυτό θα ήθελα να αφιερώσω λίγο
χρόνο για να σας μιλήσω για την έκκληση για προσευχή για τον Χριστιανό.
Η ισλαμική θρησκεία έχει ένα βασικό δόγμα που ονομάζεται adhan, που είναι το
κάλεσμα στην προσευχή. Πέντε φορές, - ναι, με ακούσατε σωστά, πέντε φορές την
ημέρα - ο muadhan μπαίνει στο μεγάφωνο, δηλώνει ότι είναι ώρα για προσευχή και αρχίζει να απαγγέλλει
την πρόσκληση για προσευχή. Αυτό ακούγεται σε όλη την πόλη και οι Μουσουλμάνοι σταματούν ό, τι
κάνουν, τοποθετούν το χαλί της προσευχής στο έδαφος προς την πλευρά της Μέκκας και απαγγέλλουν
την προσευχή μαζί με τους muadhan.
Καθώς το σκεφτόμουν αναρωτιόμουν πόσοι Χριστιανοί χρειάζονται χρόνο για να ακούσουν την
πρόσκληση του Θεού στην προσευχή. Βλέπετε δεν έχουμε δικαιολογία. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να
ακούσουμε κάποιον να μας καλεί στην προσευχή - ο Θεός μας καλεί κάθε στιγμή, κάθε ημέρα. Στην Α΄
Πέτρου γ/3:12 μας λέει, " Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ώτα αυτού εις την
δέησιν αυτών." Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει στιγμές που το τμήμα προσευχής είναι ανοιχτό ή κλειστό. Είναι

πάντα ανοιχτός στις προσευχές των δίκαιων. Μας καλεί πάντα στην προσευχή, κάθε στιγμή κάθε μέρα.
Η Αποκάλυψη γ/3:20 λέει ότι ο Θεός στέκεται πάντα και χτυπάει την πόρτα. “ Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν
και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει
μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού”. Σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους που περιμένουν να ακούσουν το
κάλεσμα των muadhan να γονατίσουν και να προσευχηθούν, ο Θεός μας καλεί πάντα να περνάμε χρόνο
στην προσευχή μαζί Του. Στέκεται ακριβώς έξω από την πόρτα και μας περιμένει να την ανοίξουμε και να
τον προσκαλέσουμε.
Το πρόβλημα δεν είναι στην πρόσκληση να προσευχηθούμε αλλά στην κουφή ακοή μας. Η σάρκα, η
τεμπελιά, οι περισπασμοί μας, εμποδίζουν τα αυτιά μας από το να ακούσουν την κλήση και να
ανταποκριθούν σε αυτή. Έχουμε γίνει κωφοί στη φωνή του Σωτήρα μας που μας καλεί να σηκωθούμε και
να προσευχηθούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην γίνουμε σαν τους μαθητές στον Κήπο της
Γεθσημανής. Ο Χριστός τους κάλεσε να προσευχηθούν μαζί Του τρεις φορές. Τους είπε ακόμη και το
λόγο που δεν μπόρεσαν στο Μάρκο ιδ/14:38, "Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις
πειρασμόν· το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής." Τελικά, ο Ιησούς προσευχήθηκε χωρίς αυτούς.
Δεν ήταν επειδή η πρόσκληση για προσευχή δεν υπήρχε ήταν επειδή οι ακροατές δεν άκουσαν.
Σας ενθαρρύνω να ανοίξετε τα αυτιά σας σήμερα και να ακούσετε το κάλεσμα της προσευχής. Αλλά μην
σταματάτε εκεί. Απαντήστε στην κλήση και προσευχηθείτε σήμερα. Η ισχύς απελευθερώνεται όταν
απαντάμε στην κλήση. Τα βάρη μας ανυψώνονται όταν ακούμε το κάλεσμα. Οι καρδιές μας αλλάζουν
όταν ακούμε τη φωνή Του. Σήμερα είναι η κλήση προχώρα. Η μόνη ερώτηση είναι, "Θα απαντήσουμε;"
Σημείωση: Η Carla Burton είναι παιδί ιεραποστόλων από τα εννέα της χρόνια όταν οι γονείς της διορίστηκαν στα νησιά των
Φιλιππίνων. Αποφοίτησε από το Jackson College of Ministries με πτυχίο στη Μουσική. Ενώ ήταν εκεί, συνάντησε τον σύζυγό της, J.
Kurtis Burton αυτός με τη σειρά του έγινε ποιμένας του The Turning Point Church στο Madison (North Nashville), TN. Η Κάρλα έχει
συντάξει αρκετά βιβλία και είναι αναγνωρισμένη διάκονος της UPC. Το πραγματικό της πάθος είναι να δει τις ζωές να
μεταμορφώνονται μέσα από το φως της Βίβλου. Λόγω αυτής της επιθυμίας, ανέπτυξε την διακονία «A Passion Approach».

Ιησούς ο Συγγραφέας
Από την Karen Gordon Hemmes

Δεν σας αρέσει όταν μια ιστορία είναι υπέροχη; Οι καλύτερες ιστορίες - τουλάχιστον
για μένα - έχουν μια δίκαιη κοπέλα, έναν ήρωα σε μια μάχη και φυσικά, έναν κακό. Τι
το κάνει ενδιαφέρον; Είναι η σύγκρουση μεταξύ αυτών των χαρακτήρων. Χωρίς αυτή
τη σύγκρουση, δεν υπάρχει ιστορία. Ο συγγραφέας αφήνει τους χαρακτήρες να
πολεμούν μέσα από τους αγώνες τους, γνωρίζοντας ότι τελικά θα φτάσει το «και
ζήσαν αυτοί καλά». Είναι όλα μέρος της πλοκής.
"Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις
αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού." (Εβραίους
ιβ/12:2)
Ο Ιησούς είναι ο συγγραφέας της ιστορίας της ζωής μας. Έχει σχεδιάσει τη γέννηση και το θάνατο - με
όλες τις περιπέτειες και τους αγώνες μεταξύ τους. Ονειρευόμαστε να ζήσουμε μια «τέλεια» ζωή, αλλά τι
βαρετή ιστορία που θα ήταν! Αντ 'αυτού, η ζωή είναι πολύ πιο ακατάστατη από ό, τι θέλουμε να είναι.
Χάνουμε την υγεία μας, τους αγαπημένους μας, τα χρήματά μας και μερικές φορές, ακόμη και την ελπίδα
μας. Συχνά, αμφισβητούμε πώς ένας στοργικός Θεός αφήνει να συμβαίνουν τραγωδίες.
Ο Ιωσήφ πιθανώς αναρωτήθηκε και γι 'αυτό. Αλλά ο Θεός έγραφε την ιστορία του Ιωσήφ και εμείς, ως
αναγνώστες, μπορούμε να δούμε πως όλα ενώθηκαν. Ο Ιωσήφ έπρεπε να πουληθεί ως σκλάβος, ώστε
να μπορεί να κατηγορηθεί και να πάει στη φυλακή, όπου θα συναντούσε κάποιον που θα τον συνέδεε με

τον Φαραώ. Χωρίς να βιώσει όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, δεν θα μπορούσε να σώσει την οικογένειά
του. Ο Θεός, ο Συγγραφέας, ήξερε την πλοκή.
Ο Θεός επέτρεψε να έρθουν δύσκολες στιγμές στις γυναίκες της Βίβλου, ώστε τελικά να πάρει τη δόξα:
•
•
•

Η χήρα στη Νάιν έπρεπε να δει το γιο της νεκρό για να τον αναστήσει ο Ιησούς.
Μια άλλη χήρα δεν είχε σχεδόν καθόλου αλεύρι και έτσι μπόρεσε να βιώσει τη θαυματουργή
παροχή του Θεού.
Έπρεπε να έρθει η πείνα και ο σύζυγος της Ρουθ έπρεπε να πεθάνει, ώστε τελικά εκείνη να γίνει
πρόγονος του Ιησού.

Όταν οι ζωές μας είναι δύσκολες, γιατί να μην αγκαλιάσουμε το σχέδιο Του; Πόσο καλύτερα είναι να
εμπιστευόμαστε τον αγαπημένο μας "Συγγραφέα" ο οποίος είναι επίσης και ο "Τελειωτής" της ιστορίας
της πίστης μας; Γιατί να μην προσευχηθούμε για ειρήνη στη μέση των καταιγίδων, γνωρίζοντας ότι είναι
ακριβώς δίπλα μας; Άλλωστε, έζησε τη δική Του ιστορία ως άνθρωπος και η ζωή Του στη γη ήταν επίσης
γεμάτη προκλήσεις.
"Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας." (Ησαΐας
νγ/53:3)
Να θυμάστε ότι, χωρίς θάνατο, δεν υπάρχει ανάσταση. Χωρίς σκοτάδι, το φως δεν έχει νόημα. Είναι η
αντίθεση που δημιουργεί την ευλογία. Όταν εμπιστευόμαστε τον Συγγραφέα, θα ξέρουμε ότι ανεξάρτητα
από το τι συμβαίνει μεταξύ του «μια φορά και έναν καιρό» και του «έζησαν αυτοί καλά», θα είναι μια
όμορφη ιστορία που τελικά θα φέρει δόξα στον Συγγραφέα όλων.
Σημείωση: Η Karen Gordon Hemmes είναι η τρίτη κατά σειρά αδερφή των έξι ψαλτριών Gordon Sisters, περήφανη γιαγιά με επτά
εγγόνια και είναι αχόρταγη αναγνώστρια. Πηγαίνει την Vertical Church στην Aurora, CO όπου ποιμαίνει ο Ρόμπερτ Λ. Μίτσελ.

Από τη 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!

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!

