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Συνδέσου με την Δύναμη της Προσευχής 
Από την Carla Burton 

 

Μεγαλώνοντας ως παιδί ιεραπόστολου στις Φιλιππίνες, βίωνα πολλά «μπλακ άουτς». Σε 
μια περιοχή της πόλης το ρεύμα έκλεινε για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας να μην υπερφορτωθεί. Αυτό το σχεδόν καθημερινό φαινόμενο θα 
μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Πολλές φορές, στη 
μέση της συνάθροισης κάθε μικρόφωνο και μουσικό όργανο γίνονταν άχρηστα λόγω 
αυτών των μπλακ αουτς. Θα μπορούσα να έχω κάνει τα μισά μαλλιά μου μπούκλες και 
ξαφνικά να μην έχω τρόπο να τα τελειώσω. (Έμαθα να τα φτιάχνω από μπροστά προς 
τα πίσω αντί για πλάγια, για κάθε περίπτωση.) Έμαθα από αυτές τις εμπειρίες πως 
χρειαζόμουν ηλεκτρικό ρεύμα για να πετύχω τα πάντα. 

  
Πόσοι από εμάς απλώς περνάμε από την κίνηση της προσευχής χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι με την ισχύ 
της δύναμης; Ο Ιωάννης 15:4-5 το λέει καλύτερα: «Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν 
δύναται να φέρη καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνητε εν 
εμοί. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, 
διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν». Ο Ιησούς μας είπε πολύ ξεκάθαρα ότι ο μόνος τρόπος με 
τον οποίο θα παράγουμε καρπό είναι αν μείνουμε συνδεδεμένοι μαζί Του. Είναι η δύναμή Του που παράγει τα 
πάντα στη ζωή μας. Η δύναμή του μας μεταμορφώνει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδεθούμε 
με αυτήν τη δύναμη. 
 
Ο Δανιήλ βρισκόταν στη δύναμη της προσευχής καθημερινά και απελευθερώθηκε από λιοντάρια και 
συνωμότες. Ο Μωυσής ενώθηκε και είδε θαύματα, προμήθεια και σωτηρία για τα παιδιά του Ισραήλ. Η Άννα 
ενώθηκε και δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιθυμία της καρδιάς της. Ο Ελισσαιέ «συνδέθηκε» και είδε τη νίκη στο 
όρος Κάρμηλος. Ο Εζεκίας «συνδέθηκε» και έλαβε θεραπεία από μια ανίατη ασθένεια. Ο Ιησούς ενώθηκε με 
τη δύναμη της προσευχής για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία Του. Όσοι βρίσκονταν στο ανώγειο 
συνδέθηκαν και έλαβαν σωτηρία και παρρησία να το μιλήσουν στους άλλους. Ο Πέτρος, ο Παύλος και ο Σίλας 
συνδέθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή. Μη μου πείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει δύναμη στην 
προσευχή. Η μόνη ερώτηση είναι: συνδέεστε; 
 
 Με έχει καταβάλει η ανησυχία για τη σημερινή γενιά. Έρχονται μπροστά στον άμβωνα και λατρεύουν. 
Έρχονται στις τάξεις των νέων και απολαμβάνουν μαθήματα που τους προκαλούν. Αλλά πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί για να μην χάσουμε μια γενιά επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι η δύναμη προέρχεται από τη 
σύνδεση στην προσευχή. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να εξαπατηθούν στη σκέψη ότι μια ρηχή 
λατρεία και κάποια δημιουργικά μαθήματα μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν μια σκόπιμη, παθιασμένη, και 
συνδεδεμένη ζωή προσευχής. 
 
Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δοκιμάζουμε μια ζωή προσευχής σε όσους ακολουθούν τα βήματά μας. Πρέπει να 
ακούσουν τα δωμάτια των προσευχών μας γεμάτα μεσιτεία, στεναγμούς, γλώσσες και επαίνους. Πρέπει να 

 

 

 

 



δουν μια κλήση στον άμβωνα περισσότερο από τη λατρεία, όπου οι γλώσσες και η ερμηνεία κατακλύζουν την 
ατμόσφαιρα μέχρι κάθε ψυχή να είναι γονατισμένη ενώπιον του Θεού. Προσπαθήσαμε να είμαστε τόσο 
δημιουργικοί στο να τους προσφέρουμε πρόσθετες μεθόδους προσευχής για να τους κρατήσουμε το 
ενδιαφέρον και ενεργούς στην προσευχή. Αλλά τα περιοδικά, οι εφαρμογές, οι βόλτες και ο κατάλογος 
προσευχών δεν θα πάρουν ποτέ τη θέση των γονάτων και των μεσολαβητικών χρόνων προσευχής με τον 
Θεό. Τότε συμβαίνει η σύνδεση. Αγγίζουμε τον ουρανό ώστε ο ουρανός να αγγίξει τον κόσμο. 
 
Προσεύχομαι να νιώσετε την κλήση που γίνεται σήμερα για μια «συνδεδεμένη» ζωή προσευχής. Εάν έχετε 
κουραστεί να προσπαθείτε να ολοκληρώσετε κάτι χωρίς να έχετε τη δύναμη να το τελειώσετε, τότε σήμερα 
είναι η ώρα να μπείτε στη δύναμη της προσευχής. Μια ξηρή, επαναλαμβανόμενη, μη εμπνευσμένη ζωή 
προσευχής είναι σαν να προσπαθείς να τρέξεις ένα ολόκληρο σπίτι μόνο με μπαταρίες. Αντ' αυτού, επέλεξε 
σήμερα να πέσεις στα γόνατα και να ενωθείς στη δύναμη της προσευχής. 

 
Σημείωση: Η Κάρλα Μπάρτον είναι σύζυγος του ποιμένα στο The Turning Point στο Νάσβιλ, TN. Είναι συγγραφέας, ομιλήτρια και αδειούχος διάκονος με τη UPCI. 
Είναι επίσης η δημιουργός του A Passion Approach Ministry, ενός διαδικτυακού κέντρου πολυμέσων για Χριστιανούς. 

 
 

   

Η Δύναμη της Προσευχής 
Από την Sheri Moses 

 

“ Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με· δος την δύναμίν σου εις τον δούλον σου και σώσον τον 
υιόν της δούλης σου. ” (Psalm 86:16). 
 
Ο Τζέιμς Άμπραμ Γκάρφιλντ γεννήθηκε το 1831 από τον Αβραάμ και την Ελίζα Γκάρφιλντ. 
Δύο χρόνια αργότερα, ο Αβραάμ, τριαντατριών ετών, πέθανε ενώ έσβηνε μια φωτιά στο 
αγρόκτημά τους. Η Ελίζα, πιστή ακόλουθος του Χριστού, αποφάσισε να μεγαλώσει τα 
παιδιά της με την προσευχή ως το μυστικό της όπλο. 

 
Όταν ο Τζέιμς ήταν έφηβος, έφυγε από το σπίτι για να εργαστεί σε ένα πλοίο στο ποτάμι. Μια σκοτεινή νύχτα, 
ξύπνησε για τη βάρδια του και πήρε το δρόμο για το κατάστρωμα. Ενώ πάλευε με μια κουλούρα σχοινιού, 
έπεσε πάνω από το κιγκλίδωμα και βυθίστηκε στα κρύα νερά. Ακριβώς όπως νόμιζε ότι θα πνιγόταν, στο χέρι 
του ένιωσε ένα χαλαρό σχοινί. Πήρε το σχοινί και τράβηξε τον εαυτό του στο κιγκλίδωμα και έπεσε πάνω στο 
κατάστρωμα. Καθώς πήγαινε στο σπίτι του, ο Τζέιμς είδε ένα φως. Μέσα από το παράθυρο είδε τη μητέρα 
του γονατισμένη, να προσεύχεται με τη Βίβλο της ανοιχτή στο εδάφιο: «Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με· 
δος την δύναμίν σου εις τον δούλον σου και σώσον τον υιόν της δούλης σου». Ο Τζέιμς ήξερε ότι αυτή ήταν η 
προσευχή που έκανε η μητέρα του για αυτόν κάθε μέρα. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, άνοιξε την πόρτα και 
έπεσε στην αγκαλιά της. 
 
Η Ελίζα φρόντισε την υγεία του γιού της και λίγο αργότερα πήγε στην εκκλησία. Ο James έδωσε τη ζωή του 
στον Χριστό και σύντομα άρχισε να κηρύττει το ευαγγέλιο. Μετά από μερικά χρόνια, άρχισε να ακολουθεί 
πολιτική καριέρα. Σε ηλικία σαράντα εννέα ετών, ο Τζέιμς Γκάρφιλντ έγινε ο εικοστός πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών. 
 
Η προσευχή είναι δυνατή! Η προσευχή για τα παιδιά μας είναι δυνατή! Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας σας. 
 
Δεν υπάρχει κανένα αίτημα που να είναι πολύ μικρό για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση 
για την οποία να είναι πολύ δύσκολη να προσευχηθούμε. «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί 
πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της 
δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα 
διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού». (Φιλιππησίους 4:6-7). 
 
Ο Θεός δεν σε κάλεσε να είσαι τέλειος γονιός. Σε έχει καλέσει να είσαι ένας προσευχόμενος γονιός. Το 
μεγαλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας είναι να προσεύχεστε γι 'αυτό. Μπορείτε να 
δώσετε θετικό και διαρκή αντίκτυπο στο παιδί σας μέσω της προσευχής. 
 
«Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.» (Ιάκωβος 5:16). 
 
 
Σημείωση: Η Sheri Moses και ο σύζυγός της, Robert, είναι παγκόσμιοι εκπρόσωποι της UPCI στη Ρωσία και την Εσθονία. Μετακόμισαν στη Μόσχα της Ρωσίας τον 
Αύγουστο του 2001 με τον επτά μηνών γιο τους, Άντονι, για να ξεκινήσουν το έργο τους. 

 

 

 

 



  
 

 

   

 

 

 

 

Η Cassidy και ο Σταυρός 
Από την Caronda Adams 

 

Ένα ζυγωτό γέννησε μια βλαστοκύστη. Μια βλαστοκύστη γέννησε ένα έμβρυο και ένα 
έμβρυο γέννησε έναν έφηβο! Οι αποφάσεις ενδυναμώνουν ή καταβροχθίζουν. 
 
Συνέβη ένα περιστατικό στο οποίο η Κάσιντι, η δεκαεφτάχρονη κόρη μου, παραβίασε έναν 
κανόνα στο σπίτι μας, όχι κακούργημα, κάτι πολύ πιο ήπιο σε χριστιανική κλίμακα 
αμαρτίας! Έγραψα μια λίστα με θυμωμένα παράπονα. Με απογοήτευσε και επρόκειτο να 
της τα «ψάλλω». 
Ωστόσο ένιωσα μια Αόρατη Δύναμη να με χτυπά στον ώμο και να μου προτείνει να 

προσευχηθώ πριν βγάλω τον θυμό μου. Ω, είναι καλή ιδέα, σκέφτηκα. Ευγνώμων για την υπενθύμιση, 
σταμάτησα και προσευχήθηκα. Μέσα από δάκρυα και διαύγεια, ο Θεός αναμόρφωσε τη λίστα μου. 
 
Πέταξα τις σημειώσεις μου και άρχισα να ακολουθώ τις σημειώσεις Του. Χρησιμοποίησα κάρτες ευρετηρίου 
για να γράψω πολλά από τα ταλέντα της. Στη συνέχεια, έφτιαξα μια στοίβα κάρτες που ονόμαζαν τη λίστα 
επιθυμιών του Σατανά για τη ζωή της. Με την αλλαγή στάσης μου, την πήρα τηλέφωνο. Της ζήτησα να με 
συναντήσει στο Memory Gardens. Ήταν ένα όμορφο νεκροταφείο, όχι ανατριχιαστικό. Εκείνη συμφώνησε. (Η 
οικογένειά μου ήξερε ότι σύχναζα σε αυτό το νεκροταφείο όταν έγραφα και διάβαζα.) 
 
Ήρθε και εγώ περίμενα σε ένα τσιμεντένιο παγκάκι κάτω από ένα δέντρο. Κάθισε μαζί μου και έβγαλα τις 
κάρτες ευρετηρίου από ένα λεπτό σάκο. 
 
«Έκανα μια λίστα με τα ταλέντα σου σε κάρτες». Της έδινα ένα τη φορά. «Αυτά είναι πολλά όμορφα ταλέντα 
και χαρίσματα». Οι καρδιές μας απαλύνθηκαν καθώς σκεφτόμασταν τα ταλέντα της. 
 
Στη συνέχεια, έβγαλα τις κακές κάρτες από το λεπτό ύφασμα. Άρπαξα μια από τις υπέροχες κάρτες της. 
Έγραφε: «Φωνή». (Είναι τραγουδίστρια.) Το αντικατέστησα με μια κακή κάρτα. Έκλεψα άλλη κάρτα. Αυτό που 
έγραφε ήταν: «Ευαισθησία». Το αντικατέστησα με ένα κακό. Με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά μου, πήρα τα 
όμορφα δώρα της και τα αντικατέστησα με τις άσχημες κάρτες του εχθρού. Είπα, "Ο Διάβολος θα κλέψει το 
υπέροχο και θα σε αφήσει με το άσχημο. «Ο κλέπτης δεν έρχεται, ειμή διά να κλέψη και θύση και απολέση.» 
(Ιωάννης 10:10). 
 
Ψεκασμοί της δύναμής Του χύθηκαν πάνω μας.  
 
Μου άρεσε αυτό το νεκροταφείο γιατί είχε έναν ψηλό, ψηλό λευκό σταυρό να προσέχει τους τάφους. Τη 
ρώτησα αν θα έψαλε . Περπατήσαμε στον ψηλό σταυρό. «Τότε ψάλλει η ψυχή μου, ο Σωτήρας μου ο Θεός 
μου, σε σένα…» αντηχούσε στον αέρα. «Ήρθα για να έχουν ζωή» (Ιωάννης 10:10). 
 
Η υπακοή γέννησε μια αλήθεια, η αλήθεια γέννησε μια συνομιλία και η συζήτηση γέννησε μια ελευθερία. 
«Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί.» (Ιακώβου 1:22). Το να συνδεθείτε στην προσευχή 
σημαίνει να κάνουμε αυτό που μας λέει. 
 
Η μελωδία παρήγαγε μια δόξα που είναι αδύνατο να μεταφερθεί σε αυτό το χαρτί. Λόγω της προσευχής, η 
Κάσιντι και εγώ μάθαμε κάτι εκείνη την ημέρα που θα το πάρω στον τάφο μου. 
 
 

 

 

 

 



 
(Η Cassidy είναι η πιανίστρια και υπεύθυνη λατρείας στο Faith Tabernacle σήμερα. Αυτή και ο σύζυγός της 
διδάσκουν την τάξη νέων όπου καταστρέφει το σκοτάδι με το φως της αλήθειας.) 
 
Σημείωση: Η Caronda είναι σύζυγός του Craig Adams, ποιμένα στο Hoxie του Αρκάνσας. Έχει μεταπτυχιακό στην αγγλική γλώσσα και πτυχίο στην εκπαίδευση και 
είναι καθηγήτρια αγγλικών στο λύκειο. Τα Βιβλία και οι πεταλούδες είναι μερικά από τα αγαπημένα της πράγματα. 

 

 

 

  

 

 

 

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). 

 

 

 


