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Η Προσευχή Αλλάζει Καρδιές
Από την Bre Uzzell

"Άλλαξε με, Κύριε. Άλλαξε με, Κύριε. Μην με αφήσεις να παραμείνω ίδια. Θέλω να γίνω
περισσότερο σαν Σένα. Πάρε τη ζωή μου. Κάνε τη ζωή μου ακριβώς όπως θέλεις. Ω
Κύριε, Σε παρακαλώ άλλαξε με. Άλλαξε με, αγαπητέ Κύριε. "
Τα λόγια αυτού του ύμνου χτύπησαν στο μυαλό μου καθώς σκεφτόμουν για αυτό το
άρθρο. Η προσευχή αλλάζει καρδιές αλλά μερικές φορές η πιο σημαντική αλλαγή είναι
μέσα στην καρδιά μας. Στο Ψαλμό μα/51:10 ο Δαβίδ προσευχήθηκε, “Κτίσε μέσα μου,
Θεέ, μια καθαρή καρδιά· και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου.” Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να συνεχίσουμε στην προσευχή και να μην παραιτηθούμε.
Όταν παντρευτήκαμε, ο σύζυγός μου πέρασε από μία πνευματική μάχη και οπισθοχώρησε για πολλά
χρόνια. Οι γιοι μας ήταν πολύ νέοι τότε. Ανησυχούσα ότι θα ένιωθαν κι εκείνοι την πνευματική αυτή μάχη.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσευχόμουν δύο εδάφια καθημερινά, τον Ψαλμό κγ/23 και Β΄
Χρονικών ζ/7:14. Παρέμεινα πεπεισμένη ότι οι προσευχές μου όχι μόνο βοηθούσαν στην αλλαγή της
καρδιάς του συζύγου μου αλλά και στη δική μου. Ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μου και με οδηγεί καθημερινά
σε νερά ανάπαυσης. Αν δεν προσευχόμουν καθημερινά να αλλάξει ο Θεός την καρδιά του συζύγου μου,
δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψω στον Κύριο να μαλακώσει την δική μου καρδιά. Ευτυχώς, ο σύζυγός
μου άκουσε τον Κύριο να τον καλεί και ταπεινωμένος επέστρεψε στην εκκλησία. Δεν υπηρετεί μόνο τον
Θεό τώρα αλλά έχει γίνει λειτουργός με άδεια και κηρύττει κάτω από το χρίσμα. Και οι δύο γιοι μας
υπηρετούν επίσης τον Θεό. Και οι δύο ήταν πολύ καλοί γνώστες της Βίβλου και οι δύο υπηρετούν σε
όποια διακονία μπορούν να βοηθήσουν. Είμαι ευγνώμων που ο Θεός με βοήθησε να δω τις ευλογίες
στην δική μου κοιλάδα.
Μερικές φορές μπορεί να νιώθουμε ότι η ζωή είναι εναντίον μας. Ως σύζυγοι και μητέρες, παίρνουμε
πολλά επιπλέον φορτία στους ώμους μας - αναλαμβάνουμε τον προγραμματισμό, τη διατήρηση της τάξης
στο σπίτι μας, τη φροντίδα της οικογένειάς μας. Όταν κάτι δεν πάει σωστά, μπορεί να φαίνεται
καταστροφικό. Αυτός ο χρόνος ειδικά, ήταν αφόρητος για πολλές οικογένειες. Πολλές από τις οικογένειες
της εκκλησίας μας έχασαν τις δουλειές τους ή τους μισθούς επειδή έπρεπε να είναι σε καραντίνα.
Ακριβώς όπως ο Δαβίδ, πρέπει να διαχέουμε τον εαυτό μας στην προσευχή. Η προσευχή μπορεί να
αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις περιστάσεις μας. Μπορεί να είναι δύσκολα αυτόν τον μήνα.
Οι λογαριασμοί μπορεί να είναι πιο δύσκολο να πληρωθούν αλλά κοιτάξτε τις ευλογίες μας - ο Κύριος μας
κρατά ασφαλείς έχουμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Έχουμε την οικογένειά μας γύρω μας. Τα παιδιά

μας υπηρετούν τον Κύριο. Είμαστε ευλογημένοι.
Άλλαξε την καρδιά μου, Κύριε. Βοήθησέ με να δω τις ευλογίες μέσα στον αγώνα.
Σημείωση: Η Bre Uzzell είναι σύζυγος του ποιμένα Steve Uzzell και μητέρα δύο εκπληκτικών αγοριών. Αυτή τη στιγμή διδάσκει
γαλλικά στο Ste. Genevieve, Μιζούρι. Η πατρίδα της είναι το κέντρο Αποστολικής Λατρείας της πόλης Bluff στο Poplar Bluff του
Μισσούρι, όπου ποιμαίνει ο Dustin Williams."

Προσευχή από το Σπίτι
Από την Darla Brochu
Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένοι ήμασταν όταν συνειδητοποιήσαμε ότι περίμενα το
πρώτο μας παιδί. Ανυπομονούσαμε να συναντήσουμε το αγοράκι μας - να το
κρατήσουμε, να το περιβάλουμε με στοργή, να το φροντίσουμε. Ήμασταν νέοι, άπειροι
και ναι, λίγο αφελείς. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς
είμαστε υπεύθυνοι να διδάξουμε σε αυτό το παιδί τα πάντα. Ως γονείς, χρειαζόμασταν να
δώσουμε στο παιδί μας τις δεξιότητες που θα χρειαζόταν για να επιβιώσει και να πετύχει
στη ζωή.
Ως γονείς, είναι δική μας ευθύνη να γνωρίσουμε στα παιδιά μας τον Ιησού και να τους διδάξουμε πώς να
προσεύχονται. Η προσευχή μιλά απλώς στον Θεό. Η διδασκαλία τους ξεκινά νωρίς, πριν ακόμη μάθουν
να μιλούν. Πως; Επιτρέποντάς τους να βλέπουν και να ακούνε ότι προσευχόμαστε για αυτά.
Καθώς μεγαλώνουν και είναι σε θέση να επικοινωνούν καλύτερα, μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντάς τους
να "επαναλαμβάνουν" τα λόγια της προσευχής που λέτε. Αυτό το κάναμε ειδικά πριν τον ύπνο.
Ζητούσαμε από τον Θεό να ευλογήσει τη μαμά, να ευλογήσει τον μπαμπά, να ευλογήσει τη Μποτσέι (τη
γάτα μας). Καθώς μεγάλωναν, τους άφηνα να ξεκινούν εκείνοι την προσευχή κι εγώ άκουγα. Είναι
σημαντικό να συμπεριλαμβάνετε το παιδί σας στη προσευχή σε καθημερινή βάση.
Αργότερα, είχαμε χρόνο οικογενειακής προσευχής. Βάζαμε μία ήσυχη χριστιανική μουσική για να τους
βάλουμε στο κλίμα. Συχνά είχαν ένα «αίτημα προσευχής». Περιμέναμε από τα παιδιά να προσευχηθούν
μαζί μας. Δεν επιτρέπονταν παιχνίδια ή βιβλία. Εάν κουράζονταν, θα μπορούσαν να ξαπλώσουν ήσυχα
στο πάτωμα και να κοιμηθούν. Μας έβλεπαν να προσευχόμαστε και τους συμπεριλαμβάναμε σε αυτό,
τους δείξαμε ότι η προσευχή είναι κάτι σημαντικό που κάνουν οι ενήλικες.
Εάν τα παιδιά σας είναι μεγαλύτερα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολύ αργά για να τους διδάξετε να
προσεύχονται. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ποτέ δεν είναι πολύ
αργά για να μάθεις τη σημασία της προσευχής.
Πώς προσεύχομαι - τι λέω; Χρησιμοποιούσαμε την εικόνα "σάντουιτς" προσευχής.
Το πάνω ψωμί: Έπαινος - δώστε στον Θεό έπαινο και τιμή για το ποιος είναι.
Μαρούλι: Συγχώρεση - ζητήστε του να σας συγχωρήσει για όλες τις αμαρτίες σας.
Τυρί: Αιτήματα - μπορεί να ακούσετε μερικά χαριτωμένα πράγματα - ένα κουτάβι ήταν η προτεραιότητα
της κόρη μας. (Ναι, πήρε ένα.)
Κρέας: Το θέλημα του Θεού - Θεέ, το θέλημα Σου να γίνει σε όλα.
Κάτω ψωμί: Έπαινος - ξανά!
"Εγώ, Θεέ, σε επικαλέστηκα, επειδή θα με εισακούσεις· στρέψε το αυτί σου σε μένα, άκουσε τα λόγια
μου." (Ψαλμός ιζ/17: 6).
"Δίδαξε το παιδί στην αρχή τού δρόμου του· και δεν θα απομακρυνθεί απ' αυτόν ούτε όταν γεράσει."
(Παροιμίες κβ/22: 6).

Σημείωση: Ο Paul και η Darla Brochu είναι ιεραπόστολοι στη Γαλλία για 27 χρόνια. Έχουν 2 παιδιά τους Justin & Danae, και 2
εγγόνια.

Μεγαλώνοντας τα Παιδιά να Αγαπούν τον Θεό
Από την Raina Hinton

Μεγάλωσα ως παιδί του ποιμένα σε όλη μου τη ζωή. Έχω τρία αδέλφια, όλα τα οποία
είναι παντρεμένα με παιδιά και όλοι είναι πιστοί σε τόσες πολλές πτυχές της εκκλησίας
μας. Λοιπόν, με τα χρόνια, οι άνθρωποι με ρωτούσαν "Πώς βρίσκεστε όλα τα παιδιά στην
εκκλησία; Ποιο είναι το μυστικό των γονιών σου;".
Δεν γράφω αυτό το άρθρο με υπερηφάνεια. Έχουμε πολλά σφάλματα και πιστεύω ότι
είχαμε μερίδιο στις συγκρούσεις. Δεν έχουμε όμως χωριστεί ποτέ λόγω του θεμελίου του Χριστού που οι
γονείς μας βοήθησαν να χτίσουμε στη ζωή μας.
Οι Παροιμίες κβ/22:6 δηλώνουν, "Δίδαξε το παιδί στην αρχή τού δρόμου του· και δεν θα απομακρυνθεί
απ' αυτόν ούτε όταν γεράσει." Έτσι, σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μερικές οδηγίες που χρησιμοποίησαν
οι γονείς μου για να μας κρατήσουν σε αυτό το μονοπάτι.
1. Φέρτε τα παιδιά σας στην εκκλησία με κάθε ευκαιρία που έχετε. Κυριακό σχολείο, τάξη νεολαίας,
εργάσιμες ημέρες, ευαγγελισμός, βραδιές προσευχής κ.λπ. Η μαμά μου εργαζόταν με πλήρη
απασχόληση, και επίσης δεν ήταν εύκολο να είναι σύζυγος του ποιμένα αλλά έβαλαν την εκκλησία
προτεραιότητα. Ήταν συνεπείς σε αυτό. Επιπλέον, οι γονείς μου είχαν έναν αμοιβαίο κανόνα ότι ΔΕΝ θα
τιμωρούσαν ΠΟΤΕ τα παιδιά τους απαγορεύοντας τους δραστηριότητες της εκκλησίας. "Λοιπόν, είσαι
τιμωρία, οπότε δεν μπορείς να πας στην εκδρομή των νέων." Οι δραστηριότητες στην εκκλησία δεν είναι
πολυτέλειες, είναι ανάγκες! Αυτό το τελευταίο έτος έχει ενισχύσει μέσα μας το πόσο σημαντικός είναι ο
χρόνος με την οικογένεια του Θεού.
2. "Επειδή το λέω εγώ" ήταν μια έκφραση που δεν την έλεγαν όταν ήταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις
σχετικά με τις βιβλικές αρχές ή πεποιθήσεις. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν πως αν το παιδί ρωτάει "γιατί;"
σημαίνει ότι σκέφτεται να φύγει από τον Θεό. Όχι, αυτή είναι μια όμορφη στιγμή για μια αυθόρμητη μελέτη
της Αγίας Γραφής. "Επειδή το είπα" δεν είναι ένα θεμέλιο για να οικοδομήσουμε. Δείξτε τους τις Γραφές
από πού προέρχεται αυτή η βιβλική ηθική / πεποίθηση.
3. Αφήστε την αγάπη και τη συγχώρεση να είναι παρούσα κάθε μέρα. Ποτέ δεν αμφέβαλα ότι οι
γονείς μου με αγάπησαν. Ακόμα κι αν υπήρχε μία διαφωνία δέκα λεπτά πριν, η αγάπη θα επικρατούσε
πάντα. Για να διδάξετε τη συγχώρεση, πρέπει να δείξετε ότι είναι αμφίδρομος ο δρόμος. Ένας γονέας
μπορεί να ζητήσει συγχώρεση όπως και ένα παιδί.
4. Ζητήστε βοήθεια. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να τους πάρετε στην εκκλησία, εάν χρειάζεστε
συμβουλές, εάν αισθάνεστε ότι το βάρος είναι πολύ βαρύ αυτήν την εβδομάδα. . . ζητήσετε βοήθεια.
Είμαστε το σώμα του Χριστού! Η Βίβλος δηλώνει στην Α΄ Κορινθίους ιβ/12:12 “Επειδή, καθώς το σώμα
είναι ένα, και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη τού ενός σώματος, ενώ είναι πολλά, είναι ένα σώμα·
έτσι και ο Χριστός”.
Γονείς, κάνετε θυσίες για τα παιδιά σας κάθε μέρα και αυτό σας θυμίζει ότι κανένα από αυτά δεν είναι
ασήμαντο. Στέκομαι σήμερα δίνοντας τιμή στους γονείς μου για τις θυσίες που έκαναν για μένα και τα
αδέλφια μου. Να έχετε θάρρος. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τα παιδιά σας. Πιστεύει σε σας.
Σημείωση: Η Raina Bibb Hinton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Αυτή και ο σύζυγός της υπηρετούν επί του
παρόντος στη διακονία της μουσικής και της νεολαίας του στης εκκλησία στην οποία ποιμένας είναι ο πατέρας της.

Από την Συντάκτρια
God is doing mighty things!
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.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας
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!
Επισκευτείτε τοisit 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
ΕπίσηςπροσκάλεσετηνοµάδασουναγραφτείσεαυτότοΔΩΡΕΑΝηλεκτρονικόέντυποστο:
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 αποτελούνται 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).

