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Θαύματα Συμβαίνουν Όταν Προσεύχεστε 
  Από την Larissa Havens 

 

“Και ο Ιησούς κοιτάζοντάς τους καλά, λέει: Στους ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι όμως και 
στον Θεό· επειδή, τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό.” (Μάρκος 10:27) 
 
Δεν είναι ένα υπέροχο εδάφιο; Συνήθως, σκεφτόμαστε τα θαύματα μόνο όταν αφορά 
κάποιον τυφλό που ανοίγουν τα μάτια του και κάποιον κουτσό που μπορεί να περπατήσεις 
αλλά υπάρχουν τόσα πολλά θαύματα που παραβλέπουμε. Θαύμα είναι όταν ο Θεός κάνει 
να συμβεί κάτι που δεν θα είχε γίνει με φυσικό τρόπο. Το μυαλό μας μπορεί να φανταστεί 
πολλές δυνατότητες, ωστόσο η δημιουργική δύναμη του Θεού μπορεί να κάνει πολύ 
περισσότερα από οτιδήποτε φανταζόμαστε (Εφεσίους 3:20). 

 
Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, η δασκάλα μου στο Κυριακό Σχολείο μας έμαθε να προσευχόμαστε. Είχε μια λίστα 
με χώρες που χρειάζονταν εκκλησίες. Έδινε σε κάθε μαθητή μια χώρα και καταλαβαίναμε ότι ήταν δική μας 
ευθύνη να προσευχόμαστε για αυτήν τη χώρα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προσευχήθηκα για τη 
χώρα που μου δόθηκε αλλά δεν είδα κανένα άμεσο αποτέλεσμα. Λίγα χρόνια αργότερα, συνάντησα τους 
ιεραποστόλους που στάλθηκαν στη χώρα για την οποία προσευχόμουν. Ενθάρρυνε την πίστη μου να δω και 
να μιλήσω με τους ανθρώπους που ήταν η απάντηση στις προσευχές μου. Την επόμενη φορά που πήγα να 
προσευχηθώ, ήταν πιο εύκολο να πιστέψω ότι ο Θεός άκουγε την προσευχή μου και ότι έκανα τη διαφορά. 
 
Χρόνια αργότερα, ο σύζυγός μου και εγώ πήγαμε σε ένα συνέδριο όπου είχαν προκαθορισμένες θέσεις. Όταν 
κάθισα, σύντομα συνειδητοποίησα ότι καθόμουν δίπλα σε αυτό το ζευγάρι ιεραποστόλων που δούλευαν 
ακόμα στη χώρα για την οποία είχα προσευχηθεί πριν από πολλά χρόνια. Ενθάρρυνε ξανά την πίστη μου. Ο 
Θεός ακούει ακόμη και απλές προσευχές. Τίποτα δεν είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό για Εκείνον. 
 
«Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός· είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ;» (Ιερεμίας 32:27) 
 
Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Μπορεί να μην απαντά πάντα με τον τρόπο ή στο 
χρόνο που θέλουμε αλλά το κάνει τέλεια κάθε φορά. Όταν προσευχόμαστε, διδάσκουμε τα μικρά ματάκια (τα 
παιδιά ή τους νέους μας) που μας παρακολουθούν να προσευχόμαστε. Τώρα έχω ένα κοριτσάκι και μερικές 
φορές αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσω να της το διδάξω. Μαθαίνω ότι θα πάρει χρόνο, βλέποντας τη μαμά και 
τον μπαμπά να προσεύχονται και το πιο σημαντικό να έχει τις δικές της προσωπικές στιγμές με τον Θεό. 
Εσείς και εγώ έχουμε επιρροή στους γύρω μας, επομένως ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο να 
προσευχόμαστε και να δείξουμε τη δύναμη του Θεού από τη μια γενιά στην άλλη (Ψαλμός 145:4). 
 
 
Σημείωση: Η Larissa Havens είναι σύζυγος και μητέρα. Αυτή και ο σύζυγός της υπηρετούν ως ιεραπόστολοι στη Λετονία. 

 

 

 

 

 

  

  



Πού Είναι Τα Θαύματα; 
 Από την Jessica Marquez 

 

“Και που είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού, τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι 
πατέρες ημών.” (Κριτές 6:13) 
 
Στους Κριτές βρίσκουμε τον Γεδεών να μαλώνει με έναν άγγελο που 
στάλθηκε από τον ουρανό, που εστάλη ειδικά για να του πει έναν θείο λόγο. 
Είχε επιλεγεί για να οδηγήσει τον λαό του Θεού σε έναν πόλεμο που θα 
κερδιζόταν με τέτοιο τρόπο που μόνο ο Θεός θα δοξαζόταν. 

  
Ωστόσο, ο Γεδεών, όπως τόσοι πολλοί από εμάς που θα μπορούσαν να επιλεγούν, ρωτάει 
αμέσως: «Μα πού είναι τα θαύματα;» Είμαστε μια γενιά που αναζητά το σημείο. Ψάχνουμε για 
το θαύμα. φωνάζουμε για το θαύμα. Κατά τη διάρκεια της δυσκολίας, της απώλειας και της 
πίεσης, ξεχνάμε ότι δεν έχουμε επιλεγεί για να τα ψάχνουμε αλλά τα τέρατα, τα σημεία και τα 
θαύματα να ακολουθούν τους πιστεύοντες. 
  
Τον Οκτώβριο, διακονούσαμε στο Castroville, του Τέξας. Ένιωσα από το Πνεύμα να 
προσευχηθούμε για το άτομο που πάσχει από εκκολπωματίτιδα. Ζήτησα από τον άντρα μου να 
έρθει μαζί μου. Ήξερα ότι θα προσευχόμμασταν και θα επιτιμούσαμε την ασθένεια που έπληττε 
το σώμα του. Μετά την συνάθροιση, συνεχίσαμε το ταξίδι μας. 
  
Τον Δεκέμβριο έλαβα ένα μήνυμα. Ο άντρας αυτός ήταν ο αδελφός Levi, δήλωσε: «Αδελφή 
Marquez για χρόνια παλεύω με την εκκολπωματίτιδα. Πολλοί ευαγγελιστές έχουν περάσει, 
συμπεριλαμβανομένου και κι εσάς. Ο Θεός δεν είχε κάνει ποτέ θαύμα σε μένα. Πήγα αργότερα 
εκείνη την εβδομάδα στον γιατρό, προετοιμαζόμενος για το χειρουργείο. Είπα στον γιατρό μου, 
μην εκπλαγείτε αν δεν βρείτε τίποτα. Περίμενα πλήρως να γιατρευτώ μετά την προσευχή σας. Ο 
γιατρός τηλεφώνησε αργότερα και είπε, «κ. Levi. Η διάγνωσή σας δεν είναι αυτή που μου αρέσει 
να δίνω. Σου απομένουν ίσως δέκα χρόνια για να ζήσεις». (Όταν  το διάβασα αυτό στον σύζυγό 
μου, είπα: "Λοιπόν, αυτό δεν είναι το είδος της αναφοράς που θα θέλαμε να ακούσουμε, αφού 
προσευχηθήκαμε με πίστη, αλλά ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε.") 
  
Ο αδελφός Levi συνέχισε να γράφει: «Είπα στη σύζυγό μου: “Αν μου απομένουν μόνο λίγα χρόνια 
ζωής, θα κάνω ό,τι μπορώ για τη βασιλεία του Θεού προτού με καλέσει εκεί.” Στη συνέχεια 
πήγαμε στην Αδελφή Marquez, με τη διάγνωση που μας έδωσε ο γιατρός μου. Την οποία έπρεπε 
να την πάει σε έναν ειδικό. Και οι δύο κοίταξαν τις εξετάσεις μου. Ο γιατρός μου με φώναξε 
καθώς καθόμουν στη βεράντα. Είπε, «κ. Levi. Ξέρω τι είδα. Ξέρω τι διάγνωση σου έδωσα. Όμως 
κάτι έχει συμβεί. Δεν χρειάζεστε χειρουργική επέμβαση. Η διάγνωσή σας έχει αλλάξει, θα ζήσετε 
τη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε άλλου άντρα που φροντίζει τον εαυτό του όπως θα έπρεπε. Δεν 
ξέρω τι συνέβη.» Ο αδελφός Levi της είπε, «Ξέρω τι συνέβη. Ο Θεός θεράπευσε το σώμα μου!». 
  
Έγραψα στη σύζυγο του πάστορα του αδελφού Levi, Deanna Sibley, και είπε: «Αδελφή Marquez, 
ήταν μια θαυματουργή εξέλιξη των γεγονότων». Απάντησα, «Αδελφή Sibley, αυτές είναι οι 
μαρτυρίες που αγαπώ περισσότερο. Όταν ένας γιατρός πρέπει να καλέσει και να ακυρώσει τη 
διάγνωσή του. Γιατί ο ΘΕΟΣ παίρνει ΟΛΗ τη δόξα!». 
  
Μια θαυματουργή τροπή των γεγονότων. Αυτό είναι του τι μπορεί να κάνει ο Θεός μου. 

 

 

 

 



  
Αν βρεις τον εαυτό σου να αναρωτάται, όπως ο Γεδεών, «Πού είναι τα θαύματα», απλώς κοίτα 
γύρω σου, φίλη μου. Ο Θεός μου μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε σενάριο και οποιαδήποτε 
διάγνωση σε λίγες στιγμές. 
  
Σημείωση: Η Jessica M. Marquez είναι αναγνωρισμένη διάκονος της UPCI. Είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του Women Serviceing to Women, International και 
είναι ομιλήτρια διεθνούς συνεδρίου και εργάζεται στον ευαγγελισμό. Ποιμαίνουν, μαζί με τον σύζυγό της, στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας. Θεωρεί τον εαυτό της 
πολύ ευλογημένη που είναι σύζυγος του Antonio και μαμά των μικρών παιδιών της, Antonio Jr., Lexy, και Joey. 

 

  

  

Είδε Ένα Θαύμα 
Από την Lesa Lashbrook 

 

Καθώς άρχισα να προσεύχομαι και να σκέφτομαι τι θα ήθελε ο Θεός να μοιραστώ μαζί 
σας, το μυαλό μου πλημμύρισε από αναμνήσεις από τις φορές που τα παιδιά μου ήταν 
αποδέκτες θαυμάτων για τα οποία είχαν προσευχηθεί. Έχουμε ευλογηθεί με πέντε 
παιδιά. Επέλεξα να μοιραστώ την εμπειρία της μεγαλύτερης κόρης μου, αλλά να ξέρετε, 
όλα τα παιδιά μου έχουν δει θαύματα. Τα άλλα είναι για άλλη φορά. 
 
Η Σοφία ήταν μόλις δεκαπέντε όταν ο σύζυγός μου έκανε την πρώτη του επέμβαση 
ανοιχτής καρδιάς για να αντικαταστήσει την βαλβίδα της αορτής. Η διαδικασία υποτίθεται 
ότι ήταν ομαλή λόγω της νεαρής ηλικίας του, ήταν τριάντα εννέα ετών. Όταν 

ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση, ο χειρουργός ήρθε να μιλήσει μαζί μου και είπε: "Υπήρχε πολλή 
ασβεστοποίηση και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος εγκεφαλικού τις 
επόμενες ώρες. Θα σας καλέσουμε εάν υπάρχουν επιπλοκές». 
 
Η κόρη μου είχε επιλέξει να μείνει μόνη στο σπίτι εκείνη την ημέρα, ενώ τα μικρότερα αδέρφια βρίσκονταν με 
φίλους. Είπα στη Σοφία τι είπε ο χειρουργός και με κοίταξε με απόλυτη ηρεμία και σιγουριά και είπε: «Μαμά, 
θα πάθει εγκεφαλικό αλλά πρέπει να ξέρεις πως θα είναι εντάξει». Ουάου. Δεν ήμουν σίγουρη πώς να 
απαντήσω. Ήταν αυτή πίστη; Αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτό που είχε διδαχθεί; 
 
Το επόμενο πρωί, μπήκα στη μονάδα εντατικής στο καρδιολογικό και με υποδέχτηκε ο χειρουργός, ο οποίος 
είχε ξαφνιαστεί καθώς κανείς δεν με είχε τηλεφωνήσει για να πει ότι ο σύζυγός μου είχε υποστεί εγκεφαλικό 
και δεν ξύπνησε. Τα λόγια της στριφογύριζαν γύρω από το κεφάλι μου: «δεν αναπνέει μόνος του, εγκεφαλική 
λειτουργία τρία τοις εκατό, χωρίς ανταπόκριση και έχει παράλυση». 
 
Για τις επόμενες εννέα ημέρες, το μυαλό μου βρισκόταν σε μια ομίχλη πληροφοριών και ιατρικών όρων ενώ η 
καρδιά μου έψαχνε για γαλήνη και δύναμη. Η πίστη της κόρης μου δεν αμφιταλαντεύτηκε ποτέ. Έμεινε δυνατή 
και σίγουρη ότι θα ήταν όλα «εντάξει». Και ήταν. Ξύπνησε την ένατη μέρα και παρακολουθήσαμε το ένα 
θαύμα πίσω από το άλλο. 
 
Η κόρη μου παρακολουθούσε! Όπως και τα άλλα αδέρφια. Έβλεπαν τη μαμά και τον μπαμπά να ζουν την 
πίστη τους στην πραγματική ζωή, βλέποντας τον Θεό να απαντά στις προσευχές που είχαν προσευχηθεί. 
Προσευχές που είχε προσευχηθεί ο μπαμπάς. Περπάτησαν μαζί μας μέσα από αυτή τη δοκιμασία κρατώντας 
μας τα χέρια και κοιτώντας σε μας για την πίστη μας στον Θεό μας. Μας είδαν να κλίνουμε προς στις 
υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. 
 
· «Ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός· είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ; (Ιερεμίας 32:27) 
· «Διότι ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον παρά τω Θεώ.». (Λουκάς 1:37) 
 
Παραθέσαμε αυτούς τα εδάφια καθώς βομβαρδιζόμασταν με ιατρικά στοιχεία που φαινόταν ακατόρθωτα και 
πολύ σκληρά. 
 
Εάν τα παιδιά μας δεν δουν το θαυματουργό και το υπερφυσικό στη ζωή τους, ο κόσμος θα τους δείξει έναν 
πλαστό με τη μορφή ναρκωτικών, σεξ, πορνογραφίας και άλλων πραγμάτων. Τα θαύματα πρέπει να είναι 
μέρος της εμπειρίας μας στο να περπατάμε με τον Ιησού. Τα παιδιά μας πρέπει να δουν τον Θεό να κάνει το 
αδύνατο! Χτίζει ένα θεμέλιο στο πνεύμα τους που αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να το ταρακουνήσει. 
  

 

 

 

 



Η κόρη μου άκουσε από τον Θεό. Δεν ξέρω γιατί ο Θεός επέλεξε να της το δείξει, αλλά ξέρω ότι το έκανε. Είδε 
ένα θαύμα που επηρέασε για πάντα τη σχέση της με τον Θεό και την πίστη της στον Θεό—για τον εαυτό της. 
 
 
Σημείωση: Η Lesa Lashbrook και ο σύζυγός της, Mark που είναι ποιμένας της Πρώτης Αποστολικής 
Εκκλησίας στο Algonquin του Ιλινόις. Είναι μαμά πέντε παιδιών και γιαγιά τριών εγγονών. Της αρέσει να ζει 
για τον Θεό, να δοξάζει με ύμνους, να περνάει χρόνο με την οικογένεια, να βοηθάει τις κυρίες της εκκλησίας 
και η φωτογραφία.  

  
 

 

   

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). 

 

 

 

 

 

 



 


