
Ladies Prayer International Newsletter 
 

 
 

  

 

 

United Pentecostal Church Intl Οκτώβριος 2021 
 

  
 

   
 

   
 

  
 

   

Τοποθετώντας την Οικογένειά μου στα Χέρια Του 
Από την Sandra Morgan 

 

Με τα χρόνια, έχω σίγουρα μάθει να βάζω την οικογένειά μου στα ικανά και στοργικά 
χέρια του Θεού. Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που μπήκα εμπόδιο. Νόμιζα ότι ήξερα τι 
ήταν καλύτερο, μόνο για να προκαλέσω στον εαυτό μου και στους άλλους περιττό 
άγχος και πόνο. Είχα το μερίδιο μου στον πόνο της καρδιάς μου. Βίωσα στιγμές που 
δεν μου άρεσαν ή δεν καταλάβαινα - χάνοντας αγαπημένα πρόσωπα από κάποια 
τραγωδία ή από πρόωρο θάνατο - ευκαιρίες να αμφισβητήσω τι συνέβαινε στον κόσμο 
μου, να νιώσω θυμό προς τον Θεό. 
 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια στιγμή που συνέβη πριν από σχεδόν ένα χρόνο, μια στιγμή 
που άλλαξε για πάντα τη σκέψη μου. Έφτασα πολύ να χάσω κάτι πολύτιμο, γιατί δεν 

έδινα τα προβλήματά της οικογένειάς μου στο Θεό. Άφηνα να κυριαρχήσει ο φόβος. Σε απάντηση του φόβου 
παραθέτω συχνά τον ψαλμό 56:3, «Την ημέρα που θα φοβηθώ, θα ελπίζω σε σένα». Έχω μάθει να κάνω 
πράγματα ακόμα και όταν φοβάμαι. 
 
Στην Ά Πέτρου 5:7 λέει: «Και όλη τη μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ' αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας». 
Αυτή η γραφή είναι τόσο απλή, αλλά την κάνουμε δύσκολη επιτρέποντας στη δική μας σκέψη να την 
εμποδίσει, επιτρέποντας την αμφιβολία και το φόβο να κυβερνήσουν. Λέει «ρίξτε», δεν μπορούμε να 
περιμένουμε από τον Θεό να πάρει τις ανησυχίες μας. Πρέπει εμείς να του τις δώσουμε. Δεν σταματά να 
νοιάζεται. Λέει ότι «φροντίζει», δεν σταματά να αγαπά και να νοιάζεται. 
 
Ως γυναίκες, έχουμε την τάση να ανησυχούμε. Για παράδειγμα, ο μικρότερος γιος μου διαγνώστηκε με όγκο 
στη σπονδυλική στήλη όταν ήταν δεκατεσσάρων ετών και αυτό άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Είναι τώρα 
είκοσι και μπορεί να φροντίζει να βασικά για τον εαυτό του. Η κατάστασή του όμως επιδεινώνεται. Ανησυχώ 
για το ποιος θα τον φροντίσει όταν ο πατέρας του και εγώ δεν θα είμαστε πια εδώ ή όταν δεν θα μπορούμε να 
τον βοηθήσουμε. Τον τελευταίο καιρό, ένιωσα τον Κύριο να μιλάει στην καρδιά μου το Ματθαίο 6:34: «Μη 
μεριμνήσετε, λοιπόν, για την αύριο· επειδή, η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της· αρκετό είναι στην ημέρα το 
κακό της». Ξέρω ότι αυτό δεν μας αφαιρεί το να κάνουμε σχέδια και προετοιμασίες για το μέλλον του παιδιού 
μας, αλλά με ενθαρρύνει να εμπιστευτώ τον Θεό και να πιστέψω ότι κρατά το μέλλον στα χέρια Του. Η 
ικανότητά Του να φροντίζει τον γιο μου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μου. Έχει ένα σχέδιο και έναν 
σκοπό γι 'αυτόν που υπερβαίνει αυτό που μπορώ να καταλάβω. 
 
«Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου 
τής προσευχής και της δέησης.»(Φιλιππησίους 4: 6-7). 
 
 Το μόνο ασφαλές μέρος για να τοποθετήσω την οικογένειά μου είναι τα χέρια του Θεού. Με πολλή 
προσευχή, κάνουμε ό,τι μπορούμε σύμφωνα με τη Γραφή. Kάνοντας το μέρος μας για ότι χρειάζεται να 
προετοιμάσουμε και επιτρέπουμε την ειρήνη του Θεού να μας περιβάλλει. 
 
 

 

 

 

 



Σημείωση: Η Sandra Morgan είναι παντρεμένη με τον αδ. Jeffrey, ποιμένα στην εκκλησία Hope Center Church στο Mountain Home, Αρκάνσας. Είναι μαμά σε 
τέσσερις ιεροκήρυκες και γιαγιά σε δύο πανέμορφες εγγονούλες (με μια άλλη στο δρόμο). Νιώθει απέραντα ευλογημένη. 

 
 

   

Προσευχή για την Οικογένεια Μου 
Από την Elizabeth Turner 

 

Πριν να σωθούμε εγώ και ο σύζυγός μου, αναρωτιόμασταν αν θα έπρεπε να κάνουμε 
παιδιά, γιατί σκεφτόμασταν : «Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να 
μεγαλώσουν και να γίνουν καλοί άνθρωποι;» Μετά ήρθαμε στην εκκλησία και αρχίσαμε να 
καταλαβαίνουμε ότι η Αγία Γραφή περιείχε όλα τα πρότυπα που απαιτούνται για να 
μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας στο μέλλον. «Δίδαξε το παιδί στην αρχή τού δρόμου 
του· και δεν θα απομακρυνθεί απ' αυτόν ούτε όταν γεράσει.» ( Παροιμίες 22:6). 
 
Αργότερα, αφού άκουσα τη γυναίκα ενός εργάτη να διδάσκει για την ανατροφή των 
παιδιών και να περιγράφει πώς προσευχόταν για καθένα από τα παιδιά της έξω από τις 

πόρτες των δωματίων τους, κάθε βράδυ καθώς εκείνα κοιμόντουσαν, αποφάσισα τι ήθελα να ζητήσω από τον 
Κύριο για τα παιδιά μας που θα έρχονταν και άρχισα να προσεύχομαι για αυτά κάθε βράδυ. Ιδού τι 
προσευχόμουν, εισάγοντας τα ονόματά τους, αφού γεννήθηκαν. 
 
Ιησού, σε ευχαριστώ για τη Ρεβέκκα μας. Σώσε την στον παράδεισο, Ιησού. Κάνε ο,τι χρειάζεται, σώσε την 
στον παράδεισο! 
  
Ιησού, δώσε της μερικά ταλέντα να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα Σου και κάνε τον τρόπο που θα 
χρησιμοποιήσει αυτά τα ταλέντα να είναι μόνο για τη δόξα Σου. 
  
Δώσε στον άντρα μου και σε μένα τη σοφία να τη μεγαλώσω με τέτοιο τρόπο ώστε να ΘΕΛΕΙ να σε 
υπηρετήσει, ότι θα είναι ΠΡΟΤΥΠΟ στην υπηρεσία και ότι θα σε υπηρετεί, Ιησού, κάθε μέρα της ζωής της. 
  
Βοήθησέ την να δει αυτόν τον παλαιό, πονηρό κόσμο όπως είναι πραγματικά χωρίς να συμμετέχει σ’ αυτόν. 
Δώσε της απέχθεια για την αμαρτία και συμπόνια για τον αμαρτωλό. Και όλα αυτά να την βοηθήσουν να 
εκτιμήσει πολύ εσένα, τον Ιησού, τον Λόγο Σου, το Πνεύμα Σου, την Αλήθεια Σου, τους ανθρώπους σου και 
την εκκλησία Σου. 
  
 Αν καθυστερήσει αρκετά να παντρευτεί, προσεύχομαι την ίδια στιγμή να μεγαλώνει και εκείνος ο νεαρός 
άνδρας για να σε υπηρετήσει σωστά. Βοήθησέ τους και τους δύο να γνωρίζουν ότι κανένας άλλος δεν είναι 
κατάλληλος για αυτούς, αλλά ότι είναι κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ιησού, 
δώσε τους την υπομονή να περιμένουν τον τέλειο χρόνο Σου. 
 
Προσεύχομαι να σε αναζητήσουν σε όλα. Ότι θα σε αναζητήσουν για το πότε να παντρευτούν και πότε θα 
κάνουν παιδιά. Και προσεύχομαι κάθε παιδί που θα αποκτήσουν να είναι μια τεράστια ευλογία για το έργο 
τους για εσένα και όχι εμπόδιο. Βοήθησέ τους να εργάζονται πάντα ως οικογένεια για Εσένα. Προσεύχομαι να 
δώσεις στον καθένα τους μια διακονία για να εργαστεί για Σένα. Και, Ιησού, δώσε σε καθένα από αυτά το 
θάρρος, την αποφασιστικότητα, την αγάπη και το βάρος που χρειάζονται για να δώσουν τα πάντα ώστε να 
δουλέψουν για σένα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. 
 
 
 
Σημείωση: Η Ελίζαμπεθ Τέρνερ και ο σύζυγός της υπηρέτησαν ως ιεραπόστολοι της UPCI για τριάντα έξι χρόνια τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση και τώρα διδάσκουν στο Indiana Bible College. Έχει διαπιστώσει ότι η προσευχή για τα παιδιά της, και τώρα για τα εγγόνια της, ήταν αποτελεσματική, αφού 
όλοι είναι στη σωτηρία και δραστηριοποιούνται στην εκκλησία. Ο γιος της και η οικογένειά του είναι ιεραπόστολοι της UPCI στην Εσθονία και η κόρη της ασχολείται σε 
βάθος με το Βιβλικό κουίζ και τη διακονία του Κυριακού σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 

 

   

 

Οι Οικογένειά Μου στα Χέρια του Θεού 
Από την Anne Johnston 

 

«Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες» (Δευτερονόμιο 
33:27). 
  
Τι συγκίνηση να κρατάμε το νεογέννητο στην αγκαλιά μας για πρώτη φορά. 
Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ευλόγησε με αυτό το πολύτιμο παιδί. Τότε είναι η 
στιγμή που ο φόβος μας κυριεύει. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι να 
προστατεύσουμε αυτό το παιδί και να το μεγαλώσουμε να αγαπήσει και να υπηρετήσει 
τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε ποτέ αυτό το έργο; 
  

Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή όταν αφιερώνουμε το παιδί μας στον Κύριο. Καθώς ο ποιμένας κρατά το μικρό και 
προσεύχεται γι 'αυτό, νιώθουμε την παρουσία του Κυρίου να μας περιβάλλει. Η πίστη ανεβαίνει στην καρδιά 
μας ότι ο Κύριος θα μας δώσει την κατεύθυνση και την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε 
τη ζωή τους. Είμαστε απλώς εκείνοι που θα το φροντίσουν. 
  
Καθώς το παιδί μεγαλώνει και έρχεται και άλλο αδελφάκι, το έργο γίνεται πιο δύσκολο. Αλλά ο Κύριος μας 
δίνει τη διαβεβαίωση ότι είναι μαζί μας σε κάθε βήμα του δρόμου. Το καθήκον μας είναι να τους πάμε στο 
Κυριακό Σχολείο και στην εκκλησία, να φτιάξουμε έναν οικογενειακό βωμό στο σπίτι μας και να τους μάθουμε 
πώς να διαβάζουν τη Βίβλο τους και να προσεύχονται. Τι χαρά είναι όταν τους βλέπουμε να ανοίγουν τις 
καρδιές τους στον Κύριο και να αφήνουν την αγάπη Του να γεμίσει τη ζωή τους. 
  
Τους διδάσκουμε ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή τους, ότι θέλει να επιλέγουν προσεκτικά τους φίλους 
τους και να είναι ανοιχτοί στο κάλεσμά Του. Τους συμβουλεύουμε στην επιλογή της σταδιοδρομίας τους, 
προσευχόμενοι ότι ο Κύριος θα τους βοηθήσει να λάβουν σοφές αποφάσεις. Θα κάνουμε λάθη; Φυσικά θα 
κάνουμε, αλλά παραμένουμε στην υπόσχεση ότι ο Θεός τα εργάζεται όλα αυτά για το καλό μας. 
  
Έρχεται μια μέρα που φεύγουν από το σπίτι για να κάνουν την δική τους διαδρομή στον κόσμο. Δεν θα 
είμαστε εκεί για να τους συμβουλεύουμε σε κάθε απόφαση που θα παίρνουν. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια 
του Κυρίου έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό για να τους προετοιμάσουμε. Τώρα πρέπει να εγκαταλείψουμε 
τον έλεγχο μας και να τους αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Θα τα αγαπάμε ακόμα, θα προσευχόμαστε για 
αυτά και θα είμαστε εκεί όταν μας τηλεφωνούν. Αφήνουμε κάθε φόβο που έχουμε και εμπιστευόμαστε τον 
Κύριο να συνεχίσει το έργο Του στη ζωή τους. 
  
Όταν ένα από τα παιδιά μας αποφασίσει να απομακρυνθεί από όλα όσα έχει διδαχθεί, ο εχθρός θα ήθελε να 
μας πει ότι έχουμε αποτύχει. Τότε πρέπει να στηριχτούμε στον Κύριο και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί 
να τα φροντίσει πολύ καλύτερα από εμάς. Φωνάζουμε το όνομά τους κάθε μέρα με προσευχή, 
υπενθυμίζοντας στον Θεό ότι είναι το παιδί Του και εμπιστευόμαστε ότι θα τα αποκαταστήσει. 
  
Δεν μπορούμε να τα αναγκάσουμε να υπηρετούν τον Θεό, αλλά με τον Θεό όλα είναι πιθανά και ανεξάρτητα 
από την ηλικία των παιδιών μας, τα αφήνουμε με ασφάλεια στα χέρια Του. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την 
προσευχή και την πίστη ότι Αυτός έχει τον έλεγχο και ότι εργάζεται τα πάντα για το καλό μας. 
  
  
  
  
  
Σημείωση: Η Anne Johnston είναι απόφοιτος του UPBI (τώρα Northeast Christian College) στο New Brunswick, παιδί εργατών που έχουν εργαστεί σε διάφορες 
πτυχές του έργου του Ευαγγελίου.. Μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά έξι, η Anne πηγαίνει στην εκκλησία West Island United Pentecostal Church στο Pointe Claire, 
QC και είναι μέλος του 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, 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 να λάβετε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις, παρακαλούμε 
στείλτε μας αίτημα στο LadiesPrayerInternational@aol.com 

και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στην λίστα της αλληλογραφίας 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: Ladies Prayer International 
  
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 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). 

 

 

 

 

 

 


