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Καθημερινή Προσευχή 
Από την Yona Van Gorp 

 

Τον Φεβρουάριο, ο σύζυγός μου και εγώ διακονούσαμε σε άλλη εκκλησία. Κατά τη 
διάρκεια της κλήσης στον άμβωνα, έπαιζα πιάνο. Στο τέλος της συνάθροισης, 
συλλέξαμε τα ονόματα εκείνων που είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα. Η κόρη 
μας, η Λουίζα, ήταν μια από αυτές. Δεν προσευχόμουν μαζί της, δεν την άκουσα να 
προσεύχεται και δεν την είδα να το λαμβάνει. Ο σύζυγός μου είπε ότι την είδε να 
προσεύχεται μπροστά στον άμβωνα και όταν πήγε να προσευχηθεί μαζί της, μιλούσε 
ήδη σε γλώσσες. 
Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν λίγο απογοητευμένη που δεν ήμουν κοντά της όταν 
συνέβη. Η ιστορία επαναλαμβανόταν. Όταν ο γιος μας, ο Ναθαναήλ, έλαβε το Άγιο 

Πνεύμα και αυτός προσευχόταν μόνος του στον άμβωνα ενώ διακονούσαμε σε άλλη εκκλησία. 
 
Με οδήγησαν στις Παροιμίες 6:6. Ο Κύριος όμως μου ζήτησε να σκεφτώ τη μητέρα πάπια. Επιτρέψτε μου, 
λοιπόν, να παραφράσω: «Πήγαινε στην πάπια, μητέρα. Σκέψου τους τρόπους της και να είσαι σοφή. " Από τη 
στιγμή που γεννιούνται τα μωρά της, η μητέρα πάπια πηγαίνει στο δρόμο της. Οι μικροσκοπικές πάπιες που 
μόλις έχουν βγει από το αυγό, ακολουθούν τη μητέρα τους παντού. Λίγα λεπτά μετά τη γέννησή τους 
βγαίνουν από τη φωλιά, πετούν έξω από ένα δέντρο, περπατούν, κολυμπούν. . . όλα αυτά γιατί η μαμά τους 
το κάνει. Ακολουθούν αυτό που βλέπουν να κάνει. 
 
“Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού” (Ά Κορινθίους 11:1). 
 
Ακόμα κι αν τα παιδιά μας δεν μας ακολουθούν σε τέλεια γραμμή όπως τα μικρά της πάπιας, μας 
παρακολουθούν όμως. Τα παιδιά τείνουν να ακολουθούν αυτό που βλέπουν. Εάν βλέπουν κακό, θα τείνουν 
να κάνουν το κακό και αν δουν καλό, θα τείνουν να κάνουν το καλό. Τα παιδιά μας θα ακολουθήσουν τον 
Χριστό καθώς εμείς Τον ακολουθούμε. 
 
Πώς τον ακολουθούμε τότε; Τον ακολουθούμε με μια ατζέντα; Τον ακολουθούμε σε ειδικές περιπτώσεις; Ή 
ακολουθούμε τον Χριστό καθημερινά; 
Στον Τίτο 2:7 λέει, “δεικνύων κατά πάντα σεαυτόν τύπον των καλών έργων”. 
 
Δεν είμαστε πάντα σε θέση να είμαστε συνεχώς κοντά στα παιδιά μας για να τους λέμε να προσεύχονται, να 
ζητούν τον Κύριο, να ψάλλουν, να λατρεύουν, να διαβάζουν τη Βίβλο τους. Αλλά μας βλέπουν. Σε βλέπουν, 
μαμά, όταν προσεύχεσαι στο αυτοκίνητο, όταν προσεύχεσαι για άλλους. Σε βλέπουν να προσεύχεσαι 
μπροστά στον άμβωνα. Σε βλέπουν όταν, στη μέση της ασθένειας, εμπιστεύεσαι τον Θεό. Και επειδή σας 
βλέπουν να ακολουθείτε τον Χριστό στην καθημερινή σας ζωή, ξέρουν τι να κάνουν και πώς να λαμβάνουν 
την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Επειδή η μαμά το κάνει επίσης. 
 
 
 

 

 

 

 



Σημείωση: Η Yona Van Gorp είναι σύζυγος του ποιμένα στο Rock Church στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Μητέρα δύο παιδιών των Nathanael (10) και Louisa (7), είναι 
επίσης καθηγήτρια δημοτικού σχολείου πλήρους απασχόλησης σε ένα δημόσιο σχολείο στο κέντρο των Βρυξελλών. 

 
 

   

Η Σημασία της Καθημερινής Προσευχής 
Από την Verssie Churchill 

 

Και ότε ετελείονον αι ημέραι του συμποσίου, έστελλεν ο Ιώβ και ηγίαζεν αυτούς, και 
εξεγειρόμενος πρωΐ προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμόν πάντων αυτών· διότι 
έλεγεν ο Ιώβ, Μήπως οι υιοί μου ημάρτησαν και εβλασφήμησαν τον Θεόν εν τη καρδία 
αυτών. Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ, πάντοτε. (Ιώβ 1:5) 
  
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον (Ματθαίος 6:11) 
  
 Η Γραφή δείχνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά. Φαίνεται ότι ο Ιώβ 

προσευχόταν κάθε μέρα για τα παιδιά του. Ο Ιησούς μας φανέρωσε σε αυτό που αποκαλούμε «Η Προσευχή 
του Κυρίου» ότι πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά. 
  
Δεν σκεφτόμαστε και πολύ το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε αέρα για να αναπνέουμε κάθε μέρα και τρόφιμα 
για φαγητό για να θρέψουμε το σώμα μας. Είναι μέρος της ζωής μας και απλώς το κάνουμε. Η προσευχή είναι 
η πνευματική μας αναπνοή και τροφή. Πρέπει καθημερινά να προσευχόμαστε για να ζούμε πνευματικά. 
 
Όταν πετάμε, ο αεροσυνοδός μας λέει πάντα ότι σε περίπτωση που πέσουν οι μάσκες οξυγόνου πρώτα 
πρέπει να βάλουμε τη δική μας μάσκα και μετά να βοηθήσουμε τους άλλους. Προτού μπορέσουμε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά μας πνευματικά, πρέπει να έχουμε τη δική μας σχέση με τον Θεό. Η καθημερινή 
προσευχή είναι σημαντική για αυτήν τη σχέση. 
 
Ανεξάρτητα από τις ηλικίες των παιδιών μας, η προσευχή για αυτά είναι επιτακτική. Ανεξάρτητα από το πόσες 
άλλες ευθύνες έχουμε, πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για προσευχή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το επείγον να 
απομακρύνει το σημαντικό. 
  
Το μόνο που μπορούμε να πάρουμε στον παράδεισο μαζί μας είναι τα παιδιά μας. Ωστόσο, πρέπει να έχουν 
τη δική τους σχέση με τον Θεό. Πρέπει να ξεκινήσουμε όσο είναι μικρά. Έχει ειπωθεί ότι διδάσκουμε 
περισσότερα με παραδείγματα παρά με λόγια. Αυτό καθιστά την καθημερινή προσευχή τόσο σημαντική. 
Επιβεβαιώνει επίσης το κλισέ ότι «οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια». 
 
Τα παιδιά παρατηρούν τη συμπεριφορά μας και τη μιμούνται. Ομολογώ ότι λατρεύω και προσεύχομαι πολύ 
όπως οι γονείς μου, που δεν ζουν πλέον. Η κόρη μου, η οποία είναι σύζυγος ποιμένα, μου έστειλε πρόσφατα 
ένα σημείωμα που με ευχαριστεί που της έμαθα να προσεύχεται. Ο πεθερός μου δεν επέτρεπε στα παιδιά του 
να μπούνε στο σχολικό λεωφορείο προτού προσευχηθεί μαζί τους. Αν θέλουμε να προσεύχονται τα παιδιά 
μας, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. 
 
Η καθημερινή προσευχή είναι σημαντική για τη δική μας σχέση με τον Θεό αλλά επίσης και για τα παιδιά μας 
και το μέλλον τους. 
  
Σημείωση: Η Verssie Churchill είναι σύζυγος του Επίσκοπου Η.Ε. Churchill, της Βορειοανατολικής Περιοχής για τη UPCI. Ίδρυσαν τη First  UPC του Lewiston, Maine, και 
αποσύρθηκαν από την ποίμανση της εκκλησίας μετά από σαράντα τέσσερα χρόνια. Είναι πρώην πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών και εξακολουθούν να είναι ενεργοί με το 
σύζυγό της. Είναι χρισμένη τραγουδίστρια, μουσικός και ομιλήτρια με αγάπη για την φιλοξενία και πάθος για προσευχή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ηγήθηκε εβδομαδιαίας 
ζωντανής προσευχής στο Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Από την Συντάκτρια και Διευθύντρια του LPI 
 



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). 

 

 

 

 

 

 


