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Θριαμβεύοντας Μέσα Από Την Προσευχή 
Από την  Wanda Fielder 

  
Έχοντας μεγαλώσει στην εκκλησία από τη γέννησή μου, πάντα πίστευα ότι 

ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός αλλά συχνά έγερνα πάνω στις προσευχές 

και στην πίστη των γονιών μου να με φέρουν σε πέρας. Υπάρχει αξία σε 

αυτή την τυφλή πίστη. Ωστόσο, έρχεται μια στιγμή στη ζωή όλων μας που 

πρέπει να προσπαθήσουμε να εξατομικεύσουμε και να αποκτήσουμε την 

ιδιοκτησία αυτής της ίδιας πίστης. Συχνά χρειάζεται μια περίοδο κρίσης να 

μας καταδιώξει για να αποκτήσουμε μια πολύ προσωπική σχέση με τον 

Κύριο. 

Η επιδίωξη της πίστης έγινε πιο συγκεντρωμένη όταν έγινα γονιός, όπου εκεί είχα την ευθύνη για 
κάποιον άλλο εκτός από τον εαυτό μου. Η γνώση της λογοδοσίας για τους άλλους μπορεί να 
είναι συγκλονιστική αλλά ήξερα την τέλεια πηγή δύναμης και επέλεξα να αναζητήσω τον Θεό για 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


καθοδήγηση. Εξαιτίας της πιστής μου αναζήτησης για καθοδήγηση δεν περίμενα την στροφή 
που ερχόταν στον δρόμο. 
 
Όταν ανατρέφουμε τα παιδιά μας κάτω από τον φόβο του Κυρίου από την πρώτη μέρα της ζωής 
τους δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο από την πλήρη τους στον Θεό. Όταν ο μεγαλύτερος γιος 
μας άρχισε να απομακρύνεται από τον Κύριο, έφερε στο έπακρο σοκ και θλίψη στις καρδιές μας. 
Καθώς άρχισε να πειραματίζεται με τα πράγματα του κόσμου και να στρέφεται μακριά από το 
μονοπάτι που τον είχαμε διδάξει να περπατά, εμείς κλαίγαμε  μπροστά στον Κύριο. Αυτό ήταν 
σίγουρα κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί στο θεοφοβούμενο σπίτι μας. Ήταν καιρός να 
βάλουμε την πίστη μας σε δοκιμασία. 
 
Άρχισα να επικεντρώνομαι στο Λόγο του Θεού, εφαρμόζοντας Τον με έναν πολύ προσωπικό 
τρόπο μέσα στην κατάστασή μας. Στην Α΄ Ιωάννου ε\5:14, 15 υπόσχεται , “Και αύτη είναι η 
παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει 
ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα 
ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.” Ήξερα ότι ήταν το θέλημα του Θεού για τον γιο μας 
να υπηρετήσει τον Κύριο, έτσι άρχισα να προσεύχομαι και να πιστεύω και να επικαλούμαι την 
Γραφή. Το Α΄ Πέτρου ε\5:7 ήταν πάντα μια πηγή δύναμης για μένα, “και πάσαν την μέριμναν 
υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.” 
 
Αυξάνοντας την πίστη μας, ο σύζυγός μου κι εγώ αρχίσαμε να προσευχόμαστε και να 
επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού να καλύψει τον γιο μας. Θυμάμαι καλά όταν γονατισμένοι στο 
πάτωμα μπροστά στον άμβωνα στην εκκλησία μας προσευχόμασταν και δηλώναμε ότι ο 
Σατανάς δεν επρόκειτο να έχει τον γιο μας. Ικετεύοντας για το αίμα του Ιησού, τον διεκδικούσα 
για τον Κύριο και αρνιόμουν να αφήσω τις υποσχέσεις του Θεού. Μέσα από πολλή προσευχή και 
νηστεία, λάβαμε την απάντησή μας από τον Κύριο. Επέστρεψε τον γιο μας και έκανε τη ζωή του 
νέα μπροστά Του. 
 
Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα πάνω από δεκαεπτά χρόνια πριν. Με συναρπάζει να πω ότι ο γιος 
μας υπηρετεί τον Κύριο πιστά μετά από εκείνη την ανάκαμψη. Ο Θεός τον ευλόγησε με γυναίκα 
και  παιδιά που ζουν για τον Κύριο. Είμαστε ευγνώμονες πέρα από κάθε μέτρο. 
 
Μπορείτε να θριαμβεύσετε μέσω της προσευχής. Ποτέ μην τα παρατάτε. 
 
Σημείωση: Η Wanda Fielder, είναι ιδρυτής και εκδότης της ιστοσελίδας και του ενημερωτικού δελτίου, Tealightful 
Inspirations, υπηρετεί σήμερα ως Connections Director για την UPCI Ladies Ministries. Είναι παντρεμένη με τον Τζέιμς 
Fielder, ποιμένα  στο  Portage, IN τα τελευταία 37 χρόνια. Είναι ευτυχισμένη μητέρα δύο γιων, Brent και Bryan, και γιαγιά 
των Maddi και Λίνκολν. 

  

Θριαμβεύοντας πάνω στις περισπάσεις στην Προσευχή 
Από την  Liane Grant 

  
Η επιθυμία μας να έχουμε θρίαμβο στην προσευχή μερικές φορές ανατρέπεται 
γιατί έχουμε τη δυσκολία να ασχολούμαστε με πράγματα που μας αποσπούν 
την προσοχή, πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής. Να θριαμβεύουμε 
σημαίνει νίκη και επιτυχία. Μπορούμε να είμαστε νικηφόροι πάνω από την 
πίεση του χρόνου, θέτοντας κατά μέρος το χρόνο για καθημερινή προσευχή. 
Στη συνέχεια, μπορούμε να επιτυγχάνουμε την αντιμετώπιση των 
περισπασμών κρατώντας το ενδιαφέρον μας για τον Θεό κατά τη διάρκεια 
αυτής της ιδιαίτερης στιγμής.  

 



Κατά ειρωνικό τρόπο, μερικές φορές οι ενοχλήσεις προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά που 

αγαπάμε και για τα οποία προσευχόμαστε. Μετά τη γέννηση του καθενός από τους τρεις γιους 

μου, προσπαθούσα να βρω χρόνο να βρεθώ μόνη με τον Θεό. “ Θεέ, συ είσαι ο Θεός μου· από 

πρωΐας σε ζητώ· σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σαρξ μου, εν γη ερήμω, ξηρά και ανύδρω·” 

(Ψαλμός 63:1). Φαινόταν ότι δεν είχε σημασία πόσο νωρίς σηκωνόμουν, το μωρό θα ξυπνούσε, 

ενώ προσευχόμουν. Τι ευλογία ήταν όταν ο σύζυγός μου προσφέρθηκε να μπλοκάρει μια ώρα 

κάθε ημέρα για να είναι με τα παιδιά και να μου δώσει χρόνο για τις ιδιωτικές μου προσευχές. 

Όπως και να έχει ήταν προς το συμφέρον του να έχει μία προσευχόμενη σύζυγο. 

Η Σουζάνα, ήταν η μητέρα των διάσημων ιεροκηρύκων John και τον Charles Wesley, είχε μια 
μοναδική λύση για να μη διακόπτεται η ώρα της προσευχής της. Αν και μεγάλωνε δέκα παιδιά 
και ο σύζυγός της συχνά απουσίαζε, η Susanna είχε δεσμευτεί σε δύο ώρες προσευχής κάθε 
μέρα. Είχε εκπαιδεύσει τα  παιδιά της ότι κάθε φορά που κάλυπτε το κεφάλι της, προσευχόταν 
και δεν έπρεπε να διαταραχθεί. 
  
Αν θέλουμε πραγματικά να θριαμβεύουμε στην προσευχή, θα βρούμε έναν τρόπο. Σήμερα, 
εκτός από τα παιδιά, έχουμε e-mail, μηνύματα κειμένου, ειδοποιήσεις στο Facebook και στο 
Twitter που καλούν για να διακόψουν της προσευχής μας. Αυτά μπορούμε να τα 
απενεργοποιήσουμε και να επικεντρωθούμε στην προσευχή, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο 
να φιμώσουμε τις σκέψεις μας. 
  
Στα πρώτα χρόνια του γάμου, έλαβα κάποιες σπουδαίες συμβουλές από τη γυναίκα του ποιμένα 
μου σχετικά με την αντιμετώπιση των περισπασμών κατά τη διάρκεια της προσευχής. Πρότεινε 
να κρατάμε ένα σημειωματάριο κοντά μας και να γράφουμε οποιαδήποτε εργασία ή πληροφορία 
μας έρχεται στο μυαλό την ώρα που βρισκόμασταν στην προσευχή. Στην Β΄ Κορινθίους ι\ 10:5 
λέει ”επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του 
Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού” Γράφοντας ένα σημείωμα, 
θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην προσευχή, χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς, “Ω, θα 
πρέπει να θυμηθώ να κάνω αυτό μετά την προσευχή.“ 
 
Έτσι λοιπόν o θρίαμβος στην προσευχή αρχίζει όταν έχουμε κατακτήσει τα πράγματα που μας 
εμποδίζουν από την αρχή της προσευχής. Συνεχίζουμε να θριαμβεύουμε όταν ξεπεράσουμε 
τους περισπασμούς κατά τη διάρκεια της προσευχής μας. Στη συνέχεια, θα είμαστε πραγματικά 
σε θέση να θριαμβεύουμε μέσω της προσευχής. ” Πλην χάρις εις τον Θεόν, όστις πάντοτε κάμνει 
ημάς να θριαμβεύωμεν διά του Χριστού” (B΄ Κορινθίους β\2:14).  
 
Σημείωση: Η Liane και ο σύζυγός της Scott εργάζονται στο Μόντρεαλ, Κεμπέκ στο πλαίσιο του προγράμματος UPCI 
Metro Missions. Η Liane υπηρετεί ως πρόεδρος των Ladies Ministries του Κεμπέκ και είναι ιδρυτής και υπεύθυνη στις 
μεταφράσεις The King's Translators, μια ομάδα εθελοντών αφοσιωμένοι στο να παρέχουν αποστολικές πηγές στα 
Γαλλικά. Αυτή την περίοδο κάνει την διδακτορική έρευνα της με αυτή την ομάδα μετάφρασης. 

  

Θριαμβεύοντας Μέσα από τη Δύναμη της Προσευχής 
Από την Tanya Harrod 

  



" Άκουσον, Θεέ, της φωνής μου εν τη δεήσει μου· από του φόβου του εχθρού 
φύλαξον την ζωήν μου."  Ψαλμός ξδ\64:1 
  
Είχα την ευλογία να μεγαλώσω σε ένα σπίτι που εκζητούσε τον Θεό, 

γνωρίζοντας την προσευχή, την πίστη και την εμπιστοσύνη. Μεγαλώνοντας 

είδαμε πολλά πράγματα να έρχονται και να περνούν μέσα από τη δύναμη της 

προσευχής. 

Όταν ήμουν οκτώ χρονών, κάναμε αγώνα δρόμου με τις αδελφές μου και τα παιδιά τις γειτονιάς. 

Τρέχαμε γύρω από το τετράγωνο για να δούμε ποιος ήταν ο ταχύτερος. Θυμάμαι τις σκέψης 

μου, «Ναι, πρόκειται να κερδίσω». Ήταν εκείνη τη στιγμή που έπεσα στο έδαφος, ανοίγοντας το 

γόνατό μου μέχρι το κόκαλο! Ήμασταν κατ΄οικόν ιεραπόστολοι και δεν είχαμε ασφάλιση, η μαμά 

μου δεν ήξερε τίποτα άλλο να κάνει εκτός από το να προσευχηθεί και να τυλίξει ένα μεγάλο 

επίδεσμο γύρω από το γόνατό μου. Μέσα σε μια ώρα ήμουν πίσω  και έτρεχα γύρω γύρω. Το 

γόνατο μου είχε επουλωθεί πλήρως, με εξαίρεση μια μικρή μελανιά που έχω ακόμα ως 

υπενθύμιση του Θεού στην απάντηση της προσευχής της. 

Πολλές φορές, μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε πολύ απασχολημένοι στη ζωή και δεν βλέπουμε 
τις  πνευματικές επιθέσεις που έρχονται εναντίον μας. Πριν από λίγες εβδομάδες, έβαζα την 
μικρή μας οχτάχρονη Alaina στο κρεβάτι, όταν άρχισε να ενεργεί νευρικά. Την πήρα αγκαλιά, 
προσευχήθηκα και την έβαλα για ύπνο Τις επόμενες τρεις νύχτες ο μπαμπάς της κι εγώ 
απογοητευτήκαμε καθώς είχε δυσκολία να κοιμηθεί και δεν ήθελε να κοιμηθεί μόνη της. Τέλος, 
στο τέταρτο το πρωί, ενώ προσευχόμουν μου ήρθε η σκέψη ότι ήταν ένα πνεύμα φόβου κι όχι 
κάτι που τα παιδιά απλά περνούν. 
 
Κάθισα την Alaina κάτω και την ρώτησα γιατί είχε φόβο στον ύπνο. Ξέσπασε σε κλάματα, 
λέγοντας μου πως φοβάται όταν είναι μόνη, όταν είναι σκοτάδι, και όταν έχει πολύ ησυχία γύρω 
της. Ήξερα τότε ότι δεχόταν επίθεση από ένα πνεύμα φόβου. Αρχίσαμε να προσευχόμαστε μαζί 
της για να δεσμεύσουμε τον φόβο, να δεσμεύσουμε τα ψέματα του Σατανά και να έρθει η ειρήνη 
πάνω της. Ζητήσαμε από τον ποιμένα μας να προσευχηθεί πάνω στο μυαλό της και μαζί της 
διδάξαμε πώς να προσεύχεται πάνω  στον Λόγο του Θεού και να χρησιμοποιεί τις υποσχέσεις 
Του. Χρειάστηκαν τρεις νύχτες ακόμη προσευχής πριν να την αφήσει εντελώς αλλά με την 
προσευχή μας θριαμβεύσαμε. 
 
Η Alaina είχε πλέον μάθει προσωπικά ότι μπορεί να θριαμβεύει μέσα από τη δύναμη της 
προσευχής, γιατί ο Θεός της είχε δώσει την ειρήνη Του και κοιμόταν ήσυχα κάθε βράδυ. Δεν έχει 
σημασία τι μπορεί να έρθει εναντίον των οικογενειών μας, η απάντηση βρίσκεται στην 
προσευχή.  
  
" Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει 
εις εσάς. " (Μάρκος ια\11:24). 
  
Σημείωση: Η Τάνια Harrod είναι παντρεμένη με τον ιεραπόστολο  Nathan Harrod και έχει την ευλογία να είναι μητέρα της 
Alaina και του Λίνκολν. Οι Harrods έχουν υπηρετήσει στην χώρα της Ισπανίας τα τελευταία δεκατρία χρόνια και 
υπηρετούν ως υπεύθυνοι στις τρεις εκκλησίες στην περιοχή της Καταλονίας. Εργάζονται για να ξεκινήσουν κι άλλες 
εκκλησίες. Κάνει κατ οίκον σχολείο στα παιδιά της και προσπαθεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε τομέα που την 
χρειάζεται, όπως στη μουσική, στη νεολαία και τη διδασκαλία. 

 

 

  



        

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, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, 

Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ινδικά και Γεωργιανά.  
 

Έχουμε έναν προσωρινό Γιαπωνέζο μεταφραστή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για 
μόνιμους Ιάπωνες, Σέρβους και Βούλγαρους μεταφραστές. 

 
 

 
Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο  
LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας! 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

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.  

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  
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). 

  

           

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Τα παιδιά ζούν σ ένα περιβάλλον που έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν πνευματικά και 
συναισθηματικά.  

NEW BEGINNINGS Φροντίδα για τις μητέρες που σκέφτονται την υιοθεσία. 

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. 

 

 

 

  

 

Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections; 
   

Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. ΆΤα 
άρθρα είναι Βιβλικά και σχετικά με την σημερινή χριστιανή γυναίκα. Γράψτε τον 
εαυτό σας, μια φίλη ή παραγγείλετε χονδρική για την εκκλησία σας.  

  
Εγγραφείτε online!  

  
 

 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127340115242&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 


