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Ενωμένη με την Πηγή της Δύναμης 
Από την Rebecca Starr Trammell 
  

  

" Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την 
δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, " (Εφεσίους 3:20). 
  
Αποκαλώ αυτό το εδάφιο κληρονομιά μου από τον πατέρα μου τον William R. Starr. Ως παιδί τον 
άκουγα να προσεύχεται πάνω σ’ αυτό το εδάφιο. Σαν τον άκουγα να το αναφέρει έμεινε μέσα μου 
και ήταν η ενθάρρυνση μου σε δύσκολες στιγμές. Έμαθα πως ο Θεός είναι εκεί για μένα σ’ όποια 
περίσταση κι αν βρεθώ. Αν κρατώ την καρδιά μου σωστή, την ζωή της προσευχής μου ενεργή και 

την μελέτη της Βίβλου καθημερινή, θα δυναμώσει την ενότητα μου, με τη δύναμη που εργάζεται μέσα μου. 
 
Θεωρώ μερικά από τα μεγαλύτερα δώρα από τον Θεό τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Στους Ψαλμούς 127:3 λέει, 
"Ιδού, κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα· μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας." Ακόμη και όταν 
χαιρόμαστε αυτά τα δώρα από τον Θεό, μπορεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες στιγμές. Είτε αφορά αρρώστιες, 
επαναστάσεις κατά του Θεού, άστατη ζωή ή άλλα σενάρια, το να είμαστε ενωμένοι με την πηγή -τον Ιησού Χριστό- 
είναι η μεγαλύτερη ευλογία μας. Ότι του ζητάμε εν τω κρυπτώ μας απαντάει εν τω φανερώ. Ποτέ δεν νιώθω μόνη 
γιατί εμπιστεύομαι τον Θεό και έχει περπατήσει μαζί μου σε κάθε βήμα μου. 
 
Ήταν η ζωή τέλεια; Απαντήθηκαν όλες οι προσευχές αμέσως; Όχι. Ο Θεός μου όμως μου υποσχέθηκε, μου έδωσε 
τον Λόγο Του και ο Λόγος Του ποτέ δεν με απογοήτευσε. Η πίστη μου είναι δυνατή και νιώθω ασφαλής 
γνωρίζοντας ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις Του.   

" Ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον· διότι πιστός ο υποσχεθείς· " (Εβραίους 10:23). 

  
Καθώς έμενα ενωμένη με την πηγή και ταξίδευα αυτή τη διαδρομή, προσευχόμουν για τα παιδιά μου καθημερινά. 
Αν έβλεπα ότι περνούσαν δοκιμασίες και μου ήταν δύσκολο να τα βλέπω, εμπιστευόμουν ότι ο Θεός τα είχε στις 
παλάμες των χεριών Του. Αν ήθελε να τα κάνει σκεύη εύχρηστα θα έπρεπε να τα πάει σε μέρη που εγώ δεν θα 
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μπορούσα να τα βοηθήσω. Θα έπρεπε να μάθουν να κοιτάζουν Σ’ αυτόν και να συνειδητοποιήσουν ότι Αυτός είναι 
η πηγή Τους και όχι εγώ σαν γονιός. 
 
Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μας είναι να το εκπαιδεύσουμε για να πάρει τον δρόμο 
που πρέπει (Παροιμίες 22:6). Καθώς τα εκπαιδεύουμε ο Θεός μπαίνει και ξεκινά την εκπαίδευση. Ας σταθούμε 
σταθεροί και ας πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει τα καλύτερα προς το συμφέρον μας. Δεν έχει σημασία βρισκόμαστε 
κατά την διαδικασία, πρέπει να μένουμε ενωμένοι στην πηγή της δύναμης μας, τον Ιησού Χριστό. 
   
Σημείωση: Η Rebecca Trammell και ο σύζυγός της David, ποιμαίνουν στην  Christ Apostolic Church in Albion, Michigan, για τα τελευταία είκοσι 
οχτώ χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν ως υπεύθυνοι στην περιοχή της UPCI του Michigan . Οι Trammells έχουν ένα γιο τον Marcus (σύζυγος 
του η Heidi) και μια κόρη την Farrah (με σύζυγο τον Terron Erwin). Έχουν και δύο υπέροχα εγγόνια τους  Clark and Cole.  

 
 

  

Προσευχή και Νηστεία για τα Παιδιά 
Από την Thetus Tenney 
 

Για την γυναίκα που ανήκει στον Θεό το να προσεύχεται για τα παιδιά της είναι τόσο φυσικό όσο και 
η αναπνοή της. Η νηστεία προσθέτει μία άλλη διάσταση. 
  
Ο Δαβίδ το συνειδητοποίησε αυτό. Όταν το παιδί του ήταν άρρωστο, γνώριζε πως η προσευχή και η 
νηστεία ήταν τα πιο δραστικά μέσα που μπορούσε να κάνει για το παιδί του. Σύμφωνα με το Β΄ 
Σαμουήλ 12:16-25 νήστευε για εφτά μέρες και ξενυχτούσε στη προσευχή. Γνώριζε ότι η μετάνοια, η 
νηστεία και η προσευχή μπορούν να φέρουν έλεος. 
  

Ο Έσδρας ανησυχούσε για την ασφάλεια και την ευημερία των οικογενειών και των "μικρών τους". "Ενώπιον του 
Θεού ημών, ζητήσωμεν παρ' αυτού ευθείαν οδόν διά ημάς και διά τα τέκνα ημών και διά πάντα τα υπάρχοντα 
ημών…Ενηστεύσαμεν λοιπόν και ικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου· και έγεινεν ίλεως προς ημάς…Και 
εσηκώθημεν… διά να υπάγωμεν εις Ιερουσαλήμ· και η χειρ του Θεού ημών ήτο εφ' ημάς, και ηλευθέρωσεν ημάς εκ 
χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδώ. Και ήλθομεν εις Ιερουσαλήμ." ( Έσδρας 8:21, 23, 31, 32).  
  
Στην διαδρομή μας για την ουράνια Ιερουσαλήμ χρειαζόμαστε το χέρι του Θεού. Χρειαζόμαστε την οδηγία Του και 
την προστασία Του για μας και για τα μικρά μας. 
Ο μεγάλος προφήτης Σαμουήλ γεννήθηκε από την Άννα  (Α΄ Σαμουήλ 1:1-20), μια γυναίκα προσευχής και 
νηστείας. Δεν γέννησε απλώς έναν γιο αλλά εξαιτίας της απόγνωσής της μέσα στην προσευχή και στην νηστεία 
αυτός ο γιος γεννήθηκε με ένα χρίσμα που θα επέστρεφε το έθνος στον Θεό.  
Κάθε χρόνο η Άννα έκανε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον ναό για να θυσιάσει στον Κύριο και να φέρει καινούργια ρούχα 
στον γιό της. Τι υπέροχο παράδειγμα για μας σήμερα. 
  
Η Vesta Mangun, μια γυναίκα ανάμεσά μας που το όνομα της είναι συνώνυμο με την προσευχή και την νηστεία 
κάνει ένα ξεχωριστό δώρο γενεθλίων στον γιό της. Κάθε χρόνο στα γενέθλια του, περνάει την ημέρα νηστεύοντας 
και προσευχόμενη για εκείνον. Τι μεγαλύτερο δώρο από αυτό; Είναι η Άννα του εικοστού πρώτου αιώνα. 
  
"Και έφεραν προς αυτόν παιδία, διά να εγγίση αυτά· οι δε μαθηταί επέπληττον τους φέροντας. 
Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε 
αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού.Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως 
παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. 
Και εναγκαλισθείς αυτά, έθετε τας χείρας επ' αυτά και ηυλόγει αυτά." (Μάρκος 10:13-16). 
  
Με λόγο και παράδειγμα ο Ιησούς έθεσε τα παιδιά στο κέντρο της ζωής. Αν και δεν είχε παιδιά ανταποκρίθηκε στα 
παιδιά κατά τον τρόπο του Εβραίου πατέρα. "Δεν είχε παιδιά ώστε μπορέσει να υιοθετήσει όλα τα παιδιά του 
κόσμου." (Bengel). 
  
Προσεύχεστε για τα παιδιά του κόσμου. Προσεύχεστε επίμονα και ένθερμα για τα αγνοούμενα και κακοποιημένα 
παιδιά. Αξιολογήστε τους τρόπους και τις αποκρίσεις στα παιδιά σας. Είναι κατά Θεό; 
 
Σημείωση: Η Thetus Tenney, είναι μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη συγγραφέας και ομιλήτρια. Έχει συμμετάσχει σε Χριστιανικές διακονίες εδώ 
και πέντε δεκαετίας. Διατηρεί ένα ενεργό πρόγραμμα με ομιλίες που την οδηγεί σε όλο τον κόσμο. Υπηρετεί ως Διεθνής Συντονίστρια του 
Παγκόσμιου Δικτύου Προσευχής και έχει επίσης υπηρετήσει στην πολιτεία της Λουιζιάνα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Είναι παντρεμένη με τον 

 

 



T. F. Tenney, και εδρεύουν στην Tioga, Λουιζιάνα και έχουν δύο παιδιά και πέντε υπέροχα εγγόνια.  

  

Ενωμένοι με την Πηγή 
Από την Glenda Alphin 
 

Τελευταία το μυαλό μου έχει βαρύνει με σκέψεις σύνθετες σχετικά με το μέλλον και σχετικά με τα 
παιδιά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Δεν χρειάζεται κανείς να διαβάζει συνεχώς τις ειδήσεις για 
να καταλάβει ότι συντρέχει ένας πόλεμος του μυαλού. Το καλό και το κακό ζητούν να θριαμβεύσουν 
μέσω των σκέψεων και των πράξεων των άλλων. 
 
Ο Haim Ginott είπε, "Τα παιδιά είναι σαν το υγρό τσιμέντο. Ότι πέφτει πάνω τους αφήνει 
αποτύπωμα." Είτε πρόκειται για λέξεις ή πράξεις όλα έχουν μία επιρροή στους νέους που 

αγαπούμε. Πρέπει να βεβαιώσουμε ότι τους ενώνουμε θεμελιωδώς με τον Ιησού, τον Έναν που μπορεί να τους 
διατηρήσει εν τω μέσω της αντιξοότητας.  
  
Είναι επιτακτικό να συνδέσουμε ολοκληρωτικά τα παιδιά με την πίστη με την οποία έχουν μεγαλώσει. Η 
εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. Δεν αρκεί ότι ακολουθούν απλά το σχέδιο της σωτηρίας. Θα πρέπει να έχουν 
ένα Βιβλικό θεμέλιο στην διδασκαλία όχι μόνο για να το μοιράζονται με άλλους αλλά για να μπορούν να στέκονται 
εν τω μέσω των αντιθέσεων. 

 Στις Παροιμίες 22:6 λέει, " Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθεί απ' αυτής 

ουδέ όταν γηράση." Ο κόσμος εργάζεται σκληρά για να περάσει τα δικά του ιδεολογικά συστήματα μέσα στα 

παιδιά μας. Τι κάνουμε εμείς για να αντιταχθούμε στην προσπάθειά του; 
  
Έβλεπα τις κόρες μας όταν περνούσαν δυσμενείς εποχές στις ζωές τους καθώς ζούσαν χιλιάδες μίλια μακριά από 
μας. Η μητρική μου καρδιά πληγωνόταν καθώς προσευχόμουν από απόσταση, σε κάθε μάχη όμως που κέρδιζα, 
ευχαριστούσα το Θεό που μας πίεσε να τις εκπαιδεύσουμε πνευματικά.  
Όταν τα κορίτσια ήταν 4 και 6 χρονών, ρωτούσαν αντίστοιχα: "Γιατί το πιστεύουμε αυτό;" "Γιατί το κάνουμε αυτό;" 
"Τι εννοούσε ο Ποιμένας λέγοντας αυτό;" Τα κορίτσια μας ήταν σκεπτικίστριες και ξέραμε ότι δεν ήταν από αυτές 
που θα το έκαναν επειδή εμείς το λέγαμε. Αυτό το σενάριο δεν θα λειτουργούσε ποτέ. Ο Θεός ήταν η πηγή της 
έμπνευσής μας. Έχρισε τις προσπάθειές μας και η εκπαίδευση προχώρησε βαθιά στην καρδιά. 
 
Η δύναμη που προέρχεται από θεμελιώδες διδασκαλίες είναι ανεκτίμητη και είναι κάτι που ο Θεός ενθαρρύνει μέσα 
από τις Γραφές. Στο Δευτερονόμιο 6:4-9 μας λέει το πώς οι Ισραηλίτες έπρεπε να διδάσκουν τα παιδιά τους για τον 
Θεό. Στο Δευτερονόμιο 11:18-21 δευτερώνει δείχνοντας πόση σπουδαιότητα τοποθέτησε ο Κύριος πάνω στην 
εκπαίδευση των παιδιών. 

Στους Ψαλμούς 119:11 λέει," Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε." Δεν είναι αρκετό 

ότι γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Τα παιδιά μας πρέπει να γνωρίσουν τι πιστεύουμε. Ο Λόγος Του θα είναι λύχνος στα 
πόδια τους μόνο αν κατανοήσουν ολοκληρωτικά το θεμέλιο που τους συνδέει με την ζωοποιό Πηγή τον Ιησού. 
  
Σημείωση Glenda Alphin είναι Παγκόσμιος εκπρόσωπος στην Φιλανδία και στην Ισλανδία. Έχει γράψει τη σειρά the Growing with God μαζί με 
τον σύζυγο της, Mark. 

 
 

 

 

  

 

  

Από το Ταχυδρομείο 
 
Αυτό το e-mail προς το Ladies Prayer International Newsletter ήρθε πάνω στην ώρα. Ευλογήθηκα από το 
newsletter. Οι φίλοι μου κι εγώ κάνουμε κόπιες για τους νέους μας φίλους. Ο Θεός να ευλογεί όλους όσους 
συμμετέχουν σ’ αυτό. -ej 
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       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

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, Κινέζικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, 
Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά και Πολωνέζικα.  

Σας παρακαλούμε προσευχηθείτε μαζί μας για Σέρβους, Βούλγαρους και Γιαπωνέζους 
μεταφραστές. 

 
Αν θέλετε να λάβετε μία από τις παραπάνω μεταφράσεις σας παρακαλούμε στείλτε αίτημα στο 

LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στην λίστα των 
email μας! 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν 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 για Προσευχή… 
 Τρεις Προτεραιότητες για Προσευχή… 

 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). 
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http://www.myhoperadio.com/
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https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1124871742032&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  

  

  
Διακονίες που υποστηρίζουμε... 
 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Τα παιδιά ζουν σ’ ένα περιβάλλον όπου έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν πνευματικά, φυσικά και  

NEW BEGINNINGS Μητρική φροντίδα για τις λεχώνες που σκέφτονται την υιοθεσία και τοποθέτηση παιδιών σε 
θετούς γονείς. 

HAVEN OF HOPE Ένα πρόγραμμα για κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 13-16 με προβλήματα συμπεριφοράς. 

LIGHTHOUSE RANCH για αγόρια που τραυματίζονται ή πληγώνονται από άλλα έφηβα αγόρια. 

 

 

  

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's 
apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church. 

  

  
Subscribe online!  

  
 

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

