Falling in Love with Jesus

Ladies Prayer International Newsletter

United Pentecostal Church

Δεκέμβριος 2017

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!
Ερωτευμένη με Τον Ιησού
Από την Vercinia Reed

Η αγάπη ξεκινάει συχνά ως συναρπαστικά και γεμάτη με συναισθήματα
που αδημονούν και οδηγεί τους ανθρώπους να δηλώνουν εκστατικά: «Σ’
αγαπώ!»
Όταν γνώριστήκαμε με τον σύζυγό μου, ζούσαμε δύο ώρες μακριά. Δεν
είχαμε κινητά τηλέφωνα εκείνη την εποχή, έτσι βασιζόμασταν σε σταθερά,
σε τηλεφωνητές και επιστολές. Την πρώτη φορά που κάλεσε, δεν ήμουν
σπίτι. Όταν επέστρεψα την κλήση του, δεν ήταν εκείνος σπίτι. Χρειάστηκαν
αρκετές εβδομάδες πριν τελικά μιλήσουμε, αλλά όταν το κάναμε, συζητούσαμε για ώρες. Από
το ανόητο έως το σοβαρό, ποτέ δεν μείναμε από θέματα. Αρχίσαμε να μοιραζόμαστε τις
ελπίδες και τα όνειρα και καθώς περνούσαν οι μήνες, αναπτύχθηκαν βαθύτερα συναισθήματα,
κινούμενα από τη φιλία στην αγάπη. Και επιπλέον, θέλαμε να το μάθουν όλοι!

Εμείς έχουμε ερωτευτεί Εκείνον που έχει τη μεγαλύτερη σημασία; Τα παιδιά μας; Μέσω του
Λόγου Του και με παραδείγματα, μπορούμε να τα ενθαρρύνουμε να ερωτευτούν και μαζί Του.

•

Πέρασε χρόνο επικοινωνώντας μαζί Του. Διάβασε δυνατά τη Βίβλο. Προσευχήσου για
τα παιδιά σου και μαζί με τα παιδιά σου

•

Δείξτε την εμπιστοσύνης σε Αυτόν. Είναι αξιόπιστος. «Του Θεού, η οδός αυτού είναι
άμωμος, ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς πάντων των
ελπιζόντων επ' αυτόν» (Β΄ Σαμουήλ κβ/22:31).

•

Μιλήστε γι 'Αυτόν. Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε για να Τον γνωρίσουμε, τόσο
ισχυρότερη η αγάπη μας γίνεται. Καθώς η αγάπη και η κατανόησή μας αυξάνονται, θα
αναφέρεται με φυσικό τρόπο στις συζητήσεις μας.

•

Ανάλαβε δράση. Δώσε στους πεινασμένους, ντύσε τους φτωχούς, φροντίσε τους
αρρώστους, πες έναν καλό λόγο. Πάρε τα παιδιά μαζί να εμπλακούν σε αυτό. Η πίστη
και τα έργα πηγαίνουν χέρι-χέρι (Ιάκωβος β/2:14-26). Οι ευκαιρίες αφθονούν.

•
•

Χαρείτε τη σχέση σας με τον Ιησού. «Εγώ όμως θέλω ευφραίνεσθαι εις τον Κύριον,
θέλω χαίρει εις τον Θεόν της σωτηρίας μου.» (Αββακούμ 3:18). Ψάλτε δυνατά με
έπαινο και λατρεία.

Δεκαεννέα χρόνια γάμου, δύο παιδιά και πολλές ευθύνες αργότερα, έμαθα ότι η αγάπη είναι
κάτι παραπάνω από συγκίνηση. Είναι μια επιλογή που απαιτεί σταθερή δέσμευση και
πρόθεση. Η αγάπη του Θεού είναι αδιάκοπα αφοσιωμένη και αδιάκριτα σκόπιμη. Τίποτα δεν
μπορεί να μας χωρίσει από αυτό. Όταν έρθουν δοκιμασίες, έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας
αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει. Όταν σκοντάφτουμε, είναι πιστός και δίκαιος να μας
συγχωρήσει. Όταν νιώθουμε χωρίς ελπίδα, η καλοσύνη Του είναι καινούργια κάθε πρωί. Η
χάρη του αρκεί. Ω, τι αγάπη!
Είστε δεσμευμένες να Τον αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή, με όλη σας
τη δύναμη και με όλο το μυαλό σας; Αυτός επιδιώκει αυτού του είδους τη σχέση. Είναι εκεί για
εμάς και εκεί για τα παιδιά μας. Η αγάπη με τον Ιησού είναι υπέροχη. η αγάπη είναι βασική.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μας περπατούν στην
αλήθεια (Γ΄ Ιωάννου α/ 1: 4).

Σημείωση: Η Vercinia Bailey Reed και ο σύζυγός της, ο Μπραντ, υπηρετούν ως AIMers στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα όπου είναι υπεύθυνοι την Εκκλησία Abundant Life Church. Έχουν δύο παιδιά, τον Τζάντεν, δέκα χρόνων και
τον Ηλία, τρία χρονών. Η Vercinia έχει ένα BHS και MHS στις Επιστήμες της Επικοινωνίας και τις Διαταραχές της
Επικοινωνίας και εργάστηκε ως παθολόγος της ομιλίας της γλώσσας πριν μετακομίσει στα UAE το 2003.

Tried Faith or Tired Faith
Πίστη σε Δοκιμή ή Κουρασμένη Πίστη
Από τηνJerolyn Kelly

Ενώ απολαμβάναμε μια μελέτη της Αγίας Γραφής μεταξύ μας οι κυρίες
στην εκκλησία μας για το θέμα της πίστης, ξεκινήσαμε να διαβάζουμε το
κεφάλαιο 11 στους Εβραίους. Καθώς το διαβάζαμε, μια από τις κυρίες
παρερμήνευσε ένα μέρος ενός εδαφίου για τον Αβραάμ και είπε
"κουρασμένη" πίστη και όχι πίστη “με προσπάθεια”. Αμέσως αυτό το
γλίστρημα της γλώσσας μίλησε κάτι στο πνεύμα μου.
Πόσες φορές έφτασα στο σημείο της κουρασμένης πίστης; Δεν ενοχοποιώ
τον εαυτό μου ή οποιονδήποτε άλλο που έχει βρεθεί σε αυτόν τo σημείο. Είναι αλήθεια!
Προφανώς, ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, μαζί με τη σύζυγό του, τη Σάρα, είχαν μία πίστη
κουρασμένη. Ήταν κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψη πόσο καιρό περίμεναν το υποσχεμένο
παιδί. Έχω βαθιά εκτίμηση για τη Σάρα. Αν έχω μεταναστεύσει από άλλη χώρα, δεν είμαι
σίγουρη ότι θα μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε η Σάρα. Όταν εγκατέλειψα το σπίτι μου
και το οικείο περιβάλλον, ήξερα πού θα πήγαινα. Η Σάρα έπρεπε να τα αφήσει όλα, χωρίς να
ξέρει πού πηγαίνει.
Συχνά, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μπορούμε να βρεθούμε σε ένα μέρος όπου η πίστη
μας απλά χάνεται. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό, τι γνωρίζουμε ότι είναι σωστό και καλό.
Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στις υποσχέσεις του Θεού. Διατηρούμε μια αισιόδοξη προοπτική
και μιλάμε με θετικά λόγια. Τρώμε σωστά, κοιμόμαστε σωστά και φροντίζουμε το σώμα μας.
Προσευχόμαστε, διαβάζουμε και διαλογιζόμαστε το Λόγο αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια
και την αγιότητα. Ευαγγελίζουμε. Εκπαιδεύουμε. Ρίχνουμε όραμα και ενθαρρύνουμε τους
άλλους. Δεν είναι ότι θέλουμε να εγκαταλείψουμε, αλλά έχουμε μόλις κουραστεί τόσο
φυσικά όσο και πνευματικά.
Κοιτώντας πίσω στον Αβραάμ και τη Σάρα, πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίστη τους ήταν
προφανώς κουρασμένη και θα είχαν γίνει ευάλωτοι στις δικές τους σκέψεις. Έκανε
επιλογές που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κόσμο σήμερα. Δίνοντας την υπηρέτρια της
η Σάρα στον Αβραάμ, γεννήθηκε ο Ισμαήλ όπου και έγινε ο πατέρας των αραβικών εθνών. Ο
πολύ αναμενόμενος Ισαάκ που έφερε η Σάρα έγινε ο πατέρας του εβραϊκού έθνους. Η
κουρασμένη πίστη τους οδήγησε σε ολέθριες συνέπειες για όλη την ανθρωπότητα.
Το μυαλό μου πηγαίνει στην γνωστή γραφή: "Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν,
διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ. " Ακριβώς όπως η κυρία
είχε μια ολίσθηση της γλώσσας στη μελέτη της Βίβλου μας, έτσι μπορούμε ακούσια και
χωρίς να το γνωρίζουμε να γλιστρήσουμε σε κουρασμένη πίστη. Θυμηθείτε τον Αβραάμ και
τη Σάρα και συνειδητοποιήστε την ευαισθησία σας στις μεθοδίες του εχθρού σε αυτούς τους
χρόνους. Κρατήστε το όραμα και τις υποσχέσεις που σας έχει δώσει ο Θεός. Μην αφήνετε
την έλλειψη των αποτελεσμάτων ή την έλλειψη αποδείξεων της πίστης σας να σας
αποθαρρύνουν.
Ο σύζυγός μου δήλωνε συχνά ότι ακόμα κι αν δεν θα ζούσε για να δει την αναγέννηση που ο
Θεός είχε υποσχεθεί, το πιστεύει παρ 'όλα αυτά. Δεν είναι για εσένα και για μένα! Ποτέ δεν
γνωρίζουμε πόσο διαρκείς και εκτεταμένες είναι οι προσπάθειές μας. Όταν η πίστη μας είναι
τεντωμένη και δοκιμασμένη, να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
Ίσως, κοιτώντας πίσω τα προηγούμενα χρόνια, η πίστη σας να έχει κουραστεί. Σας προκαλώ
όταν η πίστη σας είναι σε δοκιμασία μην την αφήσετε να κουραστεί!

Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο εύκολα στην πνευματική μας πορεία χωρίς καν να το
συνειδητοποιήσουμε. Κάθε μέρα πρέπει να μένω σε αρμονία με το Πνεύμα και να κρατώ τις
υποσχέσεις του Θεού. Παρόλο που η πίστη μου συχνά δοκιμάζεται, δεν πρόκειται να αφήσω
την πίστη μου να κουραστεί!

From the Mailbox
Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que
también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de gran
bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que todo
entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q
(Μετάφραση) Ο Θεός να σας ευλογεί
Σας ευχαριστώ για το έντυπο που λαμβάνω στα αγγλικά, αλλά χάρη στον Θεό, συνειδητοποίησα ότι το
έχω και στα ισπανικά, είμαι ευτυχής που μπορώ να το λαβαίνω και στα ισπανικά !! Ξέρω ότι θα
συνεχίσετε να είστε μεγάλη ευλογία για τη ζωή μου και για όλες τις αδελφές της εκκλησίας μου, όπου η
πλειονότητα καταλαβαίνει ισπανικά. Σας ευχαριστώ και θα είμαι προσεκτική. -Gloria Q

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, Βούλγαρους και άλλους μεταφραστές.

Εάν επιθυμείτε κάποιες 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!

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, Ελ Σαλβαδόρ, Ταϊλάνδη, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αφγανιστάν και
Βανουάτου.
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
ή να στείλει με email αίτημα 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!

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…

•

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).

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 βασισμένα στην Βίβλο και σχετικά και με την σημερινή χριστιανή γυναίκα.
Γίνε συνδρομητής ή γράψε κάποια φίλη σου ή χονδρική για την εκκλησία σας.

Εγγράψου online!

Δείτε τι συμβαίνει στα κοινωνικά μας δίκτυα:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895|
LadiesMinistries.org

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304

