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Η Καρδιά της Προσευχής
Από την Tere De la Rosa

Ήταν ένα όμορφο απόγευμα. Το αεράκι φυσούσε απαλά καθώς στεκόμουν στο
κατώφλι μου και άρχιζα την επικοινωνία μου με τον θαυμαστό Σωτήρα μου.
Ένιωσα την επείγουσα ανάγκη να προσευχηθώ ειδικά για την προστασία της
καρδιάς μου και το έκανα. Θυμάμαι ότι ζήτησα από τον Κύριο να με φυλάξει από
το μίσος και από κάθε άλλο συναίσθημα που δεν ήταν ευθυγραμμισμένο με το
Λόγο Του. Οι Παροιμίες 4:23 νουθετούν, " Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την
καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής"
Πόσο λίγο ήξερα, η χειρότερη καταιγίδα της ζωής μου επρόκειτο να χτυπήσει έδαφος και να κινηθεί
προς το μέρος μου, υποσχόμενη όλων των ειδών τις καταστροφές εναντίων εμού και της
οικογένειάς μου. Η καταιγίδα που αναφέρομαι δεν ήταν φυσική αλλά μια πνευματική μάχη και μια
σκοτεινή εποχή για όλους μας.
Εάν είστε μητέρα είμαι βέβαια ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως θα προτιμούσατε κάτι να βλάψει
εμάς και όχι τα παιδιά μας. Στην δοκιμασία μου υπήρχε ο πόνος και η θλίψη για τον καρπό της
κοιλίας μου και ήταν για μένα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσω. Σύμφωνα με τον τρόπο που

κρίνει ο κόσμος είχα κάθε δικαίωμα να μισήσω, να περιφρονήσω και να περιφρονήσω εκείνους
που έβλαψαν τα παιδιά μου. Η καρδιά μου όμως ήταν προστατευμένη από τον Θεό και γι αυτό το
μίσος δεν με κυρίεψε. Η καρδιά μου ήταν ελεύθερη να προσευχηθεί και να δοξάσει. Ήμουν σε θέση
να δω καθαρά μέσα στη μέση της σκοτεινής νύχτας και να φωνάξω σε αυτόν που θα μπορούσε να
βοηθήσει την οικογένειά μου και εμένα να επιβιώσουμε από την καταιγίδα. Ήρθε για να μας σώσει.
Απάντησε στις προσευχές μας. Βγήκαμε νικητές!
"Ο ίππος ετοιμάζεται διά την ημέραν της μάχης· η σωτηρία όμως είναι παρά Κυρίου." (Παροιμίες
21:31).
Δεν ξέρω τι μπορεί να αντιμετωπίζετε ή τι πρόκειται να αντιμετωπίσετε αλλά ήθελα να σας
ενθαρρύνω να προστατεύσετε την καρδιά σας. Γεμίστε την με το Λόγο της ζωής, με την προσευχή
και με ύμνους προς στον Κύριο και να την θρέφετε με εκκλησιασμό. Όταν θα έχετε λόγο να
μιλήσετε με πικρία γιατί θα έχετε πληγωθεί τότε θα μιλήσετε με έλεος, με συγχώρεση και αγάπη
γιατί με αυτά θα είναι η καρδιά σας είναι γεμάτη!
" Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν, και ο κακός
άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν· διότι εκ του
περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού." (Λουκάς 6:45).
Σημείωση: Η Luis είναι σύζυγος του Tere De la Rosa ποιμένα στο Spanish ministry of Life Covenant Sanctuary, Bradenton,
Φλόριντα, και εργάζεται ως βοηθός ποιμένα στον Αιδεσιμότατο Dale Eason. Η De la Rosa είναι συντονίστρια στο Spanish
Evangelism Ministries και εθνική και διεθνής ομιλήτρια στα Ισπανόφωνα Συνέδρια Γυναικών.

Ποια είναι η Καρδιά της Προσευχής;
Από την Kay Burgess

Ποια είναι η «Καρδιά της Προσευχής;" Μήπως αναφέρεται στην κεντρική ιδέα της
προσευχής, ή στον τύπο της καρδιάς που πρέπει κανείς να έχει; Πιστεύω ότι είναι
και τα δύο - κάτι που θα πρέπει να επιδιώκουμε και να επιθυμούμε περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο.
Ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν γνωστός ως ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού.
Επιδίωκε τον Θεό ενεργά, επικοινωνούσε μαζί Του τακτικά με τη σκέψη του, τα
λόγια του και την καρδιά του . Επιθυμούσε επίσης την ίδια σχέση και για τα
παιδιά του και για το σπίτι του. Παρά το γεγονός ότι δεν του επετράπη να
οικοδομήσει τον ναό, εργάστηκε σκληρά σε όλη τη βασιλεία του για να προετοιμάσει την
κατασκευή του. Ο Θεός τίμησε την επιθυμία της καρδιάς του, επιτρέποντας τον γιο του, τον
Σολομώντα, να τον οικοδομήσει. Ο Δαβίδ ήξερε ότι ο ίδιος προσωπικά δεν θα μπορούσε ποτέ να
τον χτίσει ή να τον δει, αλλά έκανε ό, τι είναι δυνατόν για να εξοπλίσει Σολομώντα για το έργο.
Αντί να λυπόμαστε ή να θρηνούμε μία κατάσταση, μπορούμε να νιώσουμε την κραυγή της καρδιάς
του Δαβίδ στο Β΄ Σαμουήλ 7:27 «Διότι συ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις
τον δούλον σου, λέγων, Οίκον θέλω οικοδομήσει εις σέ· διά τούτο ο δούλός σου εύρηκε την
καρδίαν αυτού ετοίμην να προσευχηθή προς σε την προσευχήν ταύτην". Ο Θεός αντάμειψε την
καρδιά του Δαβίδ τοποθετώντας τα παιδιά του στο θρόνο του Ισραήλ. Πολύ περισσότερο από την
οικοδομή ενός φυσικού οίκου, ο Θεός δημιούργησε έναν πνευματικό οίκο όπου θα μπορούσαν να
σωθούν τα παιδιά του. Αργότερα ο γιος του ο Σολομώντας προσευχήθηκε με τη σειρά του, τη δική
του ενήλικη προσευχή, ζητώντας σοφία πράγμα απαραίτητο για την εκπλήρωση της αποστολής
του. Βλέπουμε την ικανοποίηση στην απάντηση του Θεού απέναντι στη στάση του Σολομώντα στο
Α΄ Βασιλέων 4:29: " Και έδωκεν ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφίαν και φρόνησιν πολλήν σφόδρα

και έκτασιν πνεύματος, ως η άμμος η παρά το χείλος της θαλάσσης."
Δεν είναι αυτή η κραυγή της καρδιάς μας, ως Γυναίκες Προσευχής - ώστε τα παιδιά μας να
αναλάβουν την πίστη και να καθιερωθούν για πάντα σε αυτή την όμορφη αλήθεια; Ως μητέρες,
μήπως δεν μας δίνει την «έκτασιν πνεύματος» για να βλέπουμε τα παιδιά μας να ανταποκρίνονται
στις κινήσεις του Θεού στη ζωή τους - πρώτα ως παιδιά και στη συνέχεια ως ενήλικες; Όταν όλα
όσα έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά να ενσταλάξουμε μέσα τους, φαίνεται να αποκτούν ξαφνικά ρίζα
και να αποδίδουν καρπούς στη ζωή τους όταν τους βλέπουμε να παίρνουν καλές αποφάσεις και
σοφές επιλογές, δεν αισθανόμαστε σαν τον απόστολο Ιωάννη που είπε στην τρίτη επιστολή του:
«Δεν έχω καμία μεγαλύτερη χαρά από το να ακούω ότι τα παιδιά μου περπατούν στην αλήθεια.";
Πρόσφατα υπήρξα μάρτυρας όλων αυτών στη ζωή της αδελφής Μαργαρίτας, μιας ταπεινής
Φιλιππινέζας που ζει εδώ στην Ισπανία. Μία πιστή γεμάτη προσευχές αδελφή που ήρθε στο Θεό
μέσω μιας ζωής μακράς γεμάτη πληγές. Η αδελφή Μαργαρίτα πρόσφατα ομολόγησε τη
θαυματουργή πρόνοια του Θεού. Ξεκίνησε ως μια απλή προσευχή ο Θεός να της παρέχει ώστε να
συνεχίζει να εκπληρώνει την δέσμευση της υπόσχεσή της. Τότε ο Θεός της μίλησε και της είπε να
δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, ένα μεγάλο ποσοστό του μηνιαίου μισθού της. Έτσι, μετά από
περισσότερη προσευχή, έδωσε μεγαλύτερο ποσό. Μέσα σε λίγες ώρες, οι εργοδότες της είχαν
πληρώσει το σχολείο της κόρης της, της έδωσαν ένα μπόνους αρκετά μεγάλο για να πάει τρεις
μήνες στις Φιλιππίνες για κείνη και την κόρη της Μέγκαν.
Είναι μια θαυμαστή μαρτυρία για την πίστη, αλλά δεν σταματά εκεί. Η Μέγκαν γνώριζε φυσικά
πολλά παρόμοια γεγονότα, αλλά ποτέ δεν ανταποκρινόταν όταν στην εκκλησία γινόταν μία κίνηση
του Πνεύματος. Ακριβώς λίγο μετά την επιστροφή της από τις διακοπές τους, η Μέγκαν μίλησε σε
μια συνάθροιση κατ’ οίκον την ώρα που θα γινόταν προσευχή λέγοντας "Τι θα γίνει με μένα;" Οι
αδελφοί συγκεντρώθηκαν γύρω της και μέσα σε λίγα λεπτά η Μέγκαν άρχισε να μιλά σε μια
παραδεισένια γλώσσα. Μόλις την περασμένη Κυριακή βαπτίστηκε στο όνομα του Ιησού!
Τι θα γίνει με την Μέγκαν, πράγματι! Και όλες τις άλλες Μέγκανς αυτού του κόσμου; Αυτή δεν είναι
η κραυγή των παιδιών του Θεού παντού - Τι θα γίνει με μένα; Αυτή είναι η καρδιά της προσευχής.
Τα παιδιά μας να μάθουν να αναζητούν την καρδιά του Θεού. Ο Δαβίδ το είπε τόσο καλά στους
Ψαλμούς 27:4 "Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εκζητεί." Οι άνθρωποι είναι «άνθρωποι»
παντού, και όλοι χρειάζονται ένα Σωτήρα!
Σημείωση: Η Ken και ο Kay Burgess είναι ιεραπόστολοι με τη UPCI από τον Ιούλιο του 1989. Έχουν υπηρετήσει σε τρεις
διαφορετικές χώρες, και τώρα βρίσκονται στη Μαδρίτη. Ποιμαίνουν στο Tabernáculo de Vida της Μαδρίτης, διευθύνουν και
διδάσκουν στο Εθνικό Βιβλικό Σχολείο και υπηρετούν ως Υπεύθυνοι της περιφέρειας της Μαδρίτης.

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.
Debbie Akers

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
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

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and
emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering adoption and child
placement for adoptive couples.
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!

