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Αποτελεσματική Ένθερμη Προσευχή  
Από την Tabitha DeTemple 

  
Έχετε καθίσει ποτέ να παρακολουθήσετε τα παιδιά σας ή το παιδί ενός φίλου 
καθώς φωνάζουν, παίζουν ή απλά εκφράζονται; Είμαι πάντα έκπληκτος για 
το πόσο παθιασμένη είναι η κόρη μου, η Εσθήρ. Ό, τι κάνει το εκφράζει με 
τόση μεγάλη συγκίνηση και ένταση. Πολλές φορές ζηλεύω το πόσο 
ενθουσιάζεται για τα πιο απλά πράγματα. Καθώς άρχισα να γράφω, πήγα 
στον Ψαλμό 63:1 και είδα με πόσο πάθος ο Δαβίδ έκφραζε τη λαχτάρα του 
για 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". 

Πριν από λίγους μήνες βρισκόμασταν στην εκκλησία και ήταν η στιγμή που θα γινόταν 
κάλεσμα προς τον άμβωνα. Η κόρη μου, δύο χρόνων, έπεσε στο πάτωμα και άρχισε να 
φωνάζει στον Θεό. Δεν καταλάβαινα όλα όσα έλεγε, αλλά τα έλεγε με ειλικρινή και σοβαρή 
προσευχή. Καθώς όλοι άρχισαν να προσεύχονταν, αισθανθήκαμε την ισχυρή παρουσία του 
Θεού να κινείται στο κτίριο. Οι άνθρωποι δεν προσεύχονταν σύντομες προσευχές ούτε 
βιάζονταν αλλά με παράδειγμα ένα μικρό παιδί δύο ετών βρέθηκαν όλοι κάτω στα γόνατα να 
κλαίνε και να φωνάζουν με πάθος στον Θεό. Στο Β΄ Χρονικό 7:14 λέει: "Και ο λαός μου, επί τον 
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οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το 
πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω 
επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην 
αυτών».  
Όταν υποτάσσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού, παραδίδοντας τον εαυτό μας Σε Κείνον, 
φέρνουμε κυριολεκτικά το Ιάκωβο 5:16β στη ζωή. "πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως 
γενομένη." Το να προσεύχεσαι αποτελεσματικά και ένθερμα απλά σημαίνει να προσεύχεσαι με 
πάθος και με την πρόθεση να συμβεί κάτι. Τα παιδιά μας είναι από τη φύση τους παθιασμένα, 
αλλά αν εμείς δεν καλλιεργήσουμε ένα πάθος για τα πράγματα του Θεού μέσα τους και να τους 
δώσουμε το παράδειγμα, καθώς μεγαλώνουν, θα αντικαταστήσουν τον Θεό με πάθος για τα 
πράγματα αυτού του κόσμου.  
  
  
Σημείωση: Η Tabitha είναι παντρεμένη με τον Daniel, τον καλύτερο φίλο και τον έμπιστο της για τέσσερα χρόνια. 
Έχουν ένα όμορφο μικρό κορίτσι,  την Εσθήρ. Διορίζονται ιεραπόστολοι στη Δημοκρατία της Γεωργίας. Η Tabitha 
συμμετέχει στο έργο του Θεού το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, υπηρετώντας σε πολλές δραστηριότητες μιας 
εκκλησίας όπως είναι οι κατ οίκον εκκλησίες με τον πατέρα της και τη μητέρα της και τώρα στο πεδίο της αποστολής 
με την οικογένειά της.  

  

Πριν το Ενθουσιώδης Μέρος 
Από την Laurie Sims  

"Ποιο είναι το μυστικό σου;" Θα θέλατε ποτέ να ρωτήσετε αυτό το ερώτημα σε 
εκείνους που φαίνεται να απαντάται κάθε προσευχή τους; Ίσως να αισθάνεστε 
ότι προσεύχεστε ξανά και ξανά όμως οι θερμές (ενθουσιώδεις) προσευχές σας 
παραμένουν αναπάντητες. Νιώθω τον πόνο σας. Ίσως νομίζετε ότι κάποιοι 
διαθέτουν ένα "βασιλικό τηλέφωνο", έχοντας έτσι μια άμεση γραμμή με το Θεό. 
Πρέπει να σας πω, η γραμμή σας με τον Θεό μπορεί να είναι εξίσου ισχυρή με 
τη δική τους. Λοιπόν ποιο ακριβώς είναι το μυστικό τους; Ας ρίξουμε μια ματιά 
στον Ιάκωβο 5:14-18.  

Ο Ιάκωβος ρωτάει: "Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της 
εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του 
Κυρίου. " Συνεχίζει να λέει ότι η προσευχή που προσφέρεται με την πίστη θα αποκαταστήσει 
αυτόν που είναι άρρωστος και ο Κύριος θα τον αναστήσει." Ως εκκλησία, είμαστε πολύ 
εξοικειωμένοι με αυτό. Αλλά το εδάφιο συνεχίζει να λέει, "Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, θα 
του συγχωρηθούν." Χμμμ. . . Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για την οποία η συγχώρεση 
αναφέρεται εδώ, παρόλο που συχνά παραλείπουμε αυτό το κομμάτι σαν να παραλείπουμε 
πέτρες στην επιφάνεια μιας λίμνης.  
 
Ας διαβάσουμε λοιπόν για να βρούμε το βασικό στοιχείο για το τι μπορεί να παρεμποδίζει τις 
προσευχές μας και γιατί αυτό συμπεριλήφθηκε. Στο εδάφιο 16 διαβάζουμε: "Εξομολογείσθε εις 
αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η 
δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη". Ουάου. Εκεί είναι - η βασική συνιστώσα. Πρέπει να 
προετοιμαστούμε πριν να περιμένουμε τα υπόλοιπα να δουλέψουν. Η μετάνοια δεν μπορεί να 
προσπεραστεί με την ανυπομονησία μας όμως τείνουμε να θέλουμε να φτάσουμε στο 
"συναρπαστικό μέρος" που μας λέει: "πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη." 
 
Η απάντηση που αναζητούμε μπορεί να είναι εδώ. Αν θέλουμε πραγματικά να απαντηθούν οι 
προσευχές μας, ας κάνουμε μια μικρή παύση πριν φτάσουμε στο συναρπαστικό μέρος. 
Είμαστε ατελείς άνθρωποι, έτσι συχνά αποτυγχάνουμε χωρίς νόημα. Γι 'αυτό ο Χριστός 
πέθανε για μας. Για να προετοιμαστείτε, ας ζητήσουμε πρώτα συγχώρεση. Εάν φτιάχνονται τα 

 

 



πράγματα σωστά με τον αδελφό μας ή την αδελφή μας και κερδίσουμε τον καθαρισμό πριν να 
προσευχηθούμε, ίσως τώρα θα βρούμε ότι έχουμε το κλειδί για να πάρουμε μερικές 
απαντήσεις από αυτές τις θερμές προσευχές.  
  
  
Σημείωση: Η Laurie είναι γιαγιά σε οκτώ πανέμορφα εγγόνια, σύζυγος ενός εργάτη της UPCI, πρώην ποιμένα, 
μουσικό  και ιατρικό βιβλιοθηκάριο στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κάνσας και της Biosciences. 
Μεγάλωσε στη Νότια Καλιφόρνια, αλλά τώρα ζει στην πόλη του Κάνσας, όπου υπηρετεί με χαρά τον Αποστολικό 

Φάρο του Χάμιλτον του Μισούρι, με τον σύζυγό της, Rev. Terry Sims.  
 

  

Η Δύναμη της Πολύ Πρωινής Προσευχής 
Από την Kim Haney 
Απόσπασμα από το βιβλίο: For Women who are Called, by Women who Have Answered 
 

 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το άκουσα. Ως νέα είκοσι 
ετών νεόνυμφη, ο σύζυγός μου και εγώ κατοικούσαμε με τους γονείς του 
για περίπου έξι μήνες. Ήταν νωρίς το πρωί, ενώ ο ουρανός ήταν ακόμα 
σκοτεινός, όταν ένας  ήχος "OOOO" ήρθε μέσα από την κρεβατοκάμαρα 
του επάνω ορόφου και με ξύπνησε. Ήταν ο ήχος της πεθεράς μου που 
προσευχόταν τις πρώτες πρωινές ώρες. 
 

Πάντα μου έλεγε: "Kim, αν θέλετε ο Θεός να σας χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να 
αναπτύξετε μια καθημερινή, σταθερή ζωή προσευχής. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
που θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε". Σχετικά με το δεύτερο έτος του γάμου μας, ο 
σύζυγός μου άρχισε να αναπτύσσει μερικά σημαντικά ζητήματα υγείας. Το βάρος που 
ήρθε επάνω μου και η προσπάθεια να καταλάβω πώς να το χειριστώ με ώθησε στο 
ταμείο της προσευχής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου άρχισα να ανακαλύπτω τη 
δύναμη της προσευχής νωρίς το πρωί και άλλαξε τη ζωή μου.  
 
Οι άνδρες και οι γυναίκες που περπάτησαν με το Θεό είχαν πάντα χρόνο και τόπο να 
συναντηθούν με τον Θεό κάθε μέρα. Οι Γραφές διευκρινίζουν ότι προσεύχονταν νωρίς 
το πρωί. 
   
Υπάρχουν ορισμένα κανάλια και μονοπάτια στον τομέα του πνεύματος. Μπορούμε είτε 
να επιλέξουμε το μονοπάτι του Θεού είτε να επιλέξουμε το δικό μας, το οποίο τις 
περισσότερες φορές είναι πιο βολικό για τη σάρκα μας. Αλλά αν συνδεθούμε με τις 
μεθόδους του Θεού, θα δούμε πολλές προσευχές να απαντώνται και ισχυρά πράγματα 
να λαμβάνουν χώρα στη σφαίρα του Πνεύματος. Η Βίβλος μας δίνει μια εικόνα για τη 
δραστηριότητα των αγγέλων στον ουράνιο χώρο. 
 
Ο Ιακώβ είχε ένα όνειρο στις πρώτες πρωινές ώρες και είδε τους αγγέλους να 
ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Ανέβαιναν στους ουρανούς και στη συνέχεια πίσω στη 
γη για να εκπληρώσουν τις παραγγελίες τους για την ημέρα. Αυτό μας λέει ότι ο Θεός 
έχει πύλες. Αποστέλλει τους ουράνιους οικοδεσπότες Του. 
   
Βλέπουμε τους αγγέλους να συνοδεύουν τον Λωτ, παίρνοντας σωματικά τη σύζυγό του 
και τις δύο κόρες του από το χέρι και να τις οδηγούν έξω από τα Σόδομα. Πότε συνέβη 
αυτό; Το πρωί. Η θεία προστασία λαμβάνει χώρα στις πρώτες πρωινές ώρες (Γένεση 
19:15).  

 

 



 
" Ο δε Αβραάμ σηκωθείς ενωρίς το πρωΐ ήλθεν εις τον τόπον όπου είχε σταθή ενώπιον 
του Κυρίου·" (Γένεση 19:27). 
  
Ο Ιώβ νωρίς το πρωί πρόσφερε θυσίες για τα παιδιά του, όπως και η δική μας  
προσευχή για τα παιδιά μας (Job 1:5). 
  
Ο Θεός καταστρέφει την αιχμαλωσία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Μωυσής στάλθηκε 
από τον Θεό για να αντιμετωπίσει τον Φαραώ, αλλά δεν τον απελευθέρωσε  
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ήταν στις πρώτες πρωινές ώρες. (Exodus 7:15). 
 
Ο Δαβίδ γνώριζε τη δύναμη της προσευχής νωρίς το πρωί (Ψαλμός 5:3, Ψαλμός 63:1). 
  
Ο ίδιος ο Ιησούς γνώριζε το πνευματικό μυστικό της προσευχής νωρίς το πρωί " Και το 
πρωΐ ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε· και υπήγεν εις έρημον τόπον και εκεί 
προσηύχετο. " (Μάρκος 1:35). 
  
Πιστεύετε ότι η Αγία Γραφή αναφέρει το πρωί μόνο για να γεμίσει το διάστημα; Με 
τίποτα! Ο Ησαΐας 14:12 καλεί τον Εωσφόρο «τον γιο του πρωινού». Έπεσε και έχασε τη 
θέση του στον ουρανό, αλλά ποτέ δεν έχασε τη φύση του. Είναι ακόμα στην καρδιά του 
ώστε στις μέρες μας, να μας κάνει να γινόμαστε τόσο πολυάσχολοι, ώστε να μη  ζούμε 
στη δύναμη της πρωινής προσευχής. Όταν δεν προσευχόμαστε, χάνουμε τον χρόνο 
αυτής της επίσκεψης και του χρίσματος στις δραστηριότητες της ημέρας.  
  
Υπάρχει μια δύναμη που θα αναπαυθεί πάνω σας και ένα χρίσμα που θα σας 
ακολουθήσει όλη την ημέρα, όταν ρέετε στις μεθόδους του Θεού στην προσευχής νωρίς 
το πρωί. Το περπάτημα με τη δύναμη του Πνεύματος έρχεται από το άγγιγμα αυτού 
που ο Θεός έχει για μένα στο ταμείο μου. Δοκιμάστε το για έξι εβδομάδες και θα δείτε 
πώς μεταμορφώνεται και αλλάζει ολόκληρη η μέρα σας με τον Θεό. Επιθυμεί να 
σηκώσει την εκκλησία Του στη διάσταση της εξουσίας, της ευαισθησίας και της 
εξουσίας. Ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια. 
  
Note: Σημείωση: Η Kim είναι παντρεμένη με την αγάπη της ζωής της, τον Nathaniel Haney. Είναι σύζυγος 
ποιμένα και προεδρεύει των γυναικείων διακονιών στο Christian Life Center. Διαθέτει Bachelor of Arts στο 
General Ministry  της Christian Life College και τώρα είναι εκπαιδευτικός εκεί. Μιλάει σε διάφορες εκδηλώσεις 
γυναικών, έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία και είναι εξουσιοδοτημένη διάκονος της UPCI - αλλά είναι "πάνω απ 
'όλα" η μητέρα πέντε παιδιών ηλικίας 12 έως 22 ετών. 

  

Κάντε "Like" στο Ladies Prayer International στο Facebook 
 
Έχουμε ακόλουθους στο Facebook στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, τις 
Φιλιππίνες, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Κολομβία, τον Καναδά, το Μεξικό, 
την Κίνα, την Κένυα, την Κροατία, την Ολλανδία, την Γκάνα, την Τζαμάικα, 
το Πουέρτο Ρίκο, τη Νότια Αφρική, τα Φίτζι, την Αυστραλία, την Αυστρία, 
την Κύπρο, τη Μαλαισία Ιταλία, Ινδία, Γαλλία, Χιλή, Αγγλία, Αιθιοπία, 

Λίβανος, Τρινιντάντ, Τομπάγκο, Νορβηγία, Ονδούρα, Σρι Λάνκα, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, 
Νιγηρία, Βολιβία, Τουρκία, Ιαπωνία, Μανίλα, Γερμανία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ελ Σαλβαδόρ.  
 
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: 
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl or email request to: 
 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! 

 

 

Από τη 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! 

 

 

 

  

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 
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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).Text Link 

  

 

  

  
Διακονίες που υποστηρίζουμε... 
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. Τα 
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!  

  
 

 

 

Δείτε τι συμβαίνει στα Κοινωνικά μας Δίκτυα: 

http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp


      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-
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