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Ζώντας στην Παρουσία Του
Από την Ronda Hurst

"Ο λόγος του Χριστού ας κατοική εν υμίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας·
διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς
πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας υμών προς τον Κύριον.
" ( 3:16).
"Δουλεύσατε εις τον Κύριον εν ευφροσύνη· έλθετε ενώπιον αυτού εν
αγαλλιάσει." (Ψαλμός 100:2).
Δεν υπάρχει μέρος άλλο που θα προτιμούσα να είμαι εκτός από την παρουσία του Κυρίου.
Πολύ συχνά υποβαθμίζουμε την παρουσία Του στα κτίρια των εκκλησιών μας και όμως είναι
ένα από τα καλύτερα μέρη να εισερχόμαστε στην παρουσία Του. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο
από μία συνάθροιση αγίων που λατρεύουν τον Ύψιστο.
" Τότε, ως ήχησαν οι σαλπιγκταί και οι ψαλτωδοί ομού μιά φωνή, υμνούντες και δοξολογούντες
τον Κύριον, και καθώς ύψωσαν την φωνήν διά σαλπίγγων και κυμβάλων και οργάνων
μουσικών, και ύμνουν τον Κύριον, λέγοντες, Ότι είναι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,
τότε ο οίκος ενεπλήσθη νεφέλης, ο οίκος του Κυρίου, "(Β΄ Χρονικών ε/5:13).

Όμως έμαθα πως οπουδήποτε και οποτεδήποτε αρχίζω να ψάλλω, η παρουσία του Κυρίου
έρχεται.
" Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες
εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον. " (Ephesians 5:19).
Θυμάμαι καθώς μεγάλωνα τη μητέρα μου πάντοτε να ψάλει ή το κασετόφωνο να παίζει ύμνους
στο σπίτι μας. Υπήρχε πάντοτε μια ειρήνη και μια χαρά. Καθώς κοιτάζω πίσω δεν μπορώ
παρά να πιστεύω ότι είχε να κάνει με τους ψαλμούς και τους ύμνους που ήταν μόνιμοι.
Μεγάλωσα την οικογένεια μου με τον ίδιο τρόπο και τώρα ακούω τα παιδιά μου να λένε πόση
ειρήνη υπήρχε στο σπίτι μας και ακόμη υπάρχει. Δεν μπορείς να λαθέψεις όταν υψώνεις το
όνομα του Ιησού στο σπίτι σου μέσω της προσευχής, της ανάγνωσης του Λόγου και τις
δοξολογίας μέσω των ύμνων.
Ακόμη και ο κόσμος καταλαβαίνει πως η υμνωδία ανυψώνει το πνεύμα. Όταν είμαστε
χαρούμενοι χορεύουμε και ψάλουμε. Πόσο πολύ λοιπόν θα πρέπει να φέρνουμε αυτές τις
στιγμές της χαράς και της δοξολογίας μπροστά στα παιδιά μας ώστε μεγαλώνοντας να
γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι η πηγή της χαρά και της δύναμης μας.
Ψάλτε στον Κύριο και αφήστε την Παρουσία Του να πλημμυρίσει το σπίτι σας!

Αναζητώντας το Αιώνιο
Από την Laurie Sims

Το έχετε παρατηρήσει ποτέ; Πως παραμονεύει η απογοήτευση; Στα παιδιά
σας, στο σύζυγό σας, στους φίλους σας; Ίσως και να το νιώθετε κι εσείς. Την
απογοήτευση που παραμονεύει. Μια διαταραχή, μία αστοχία. Η επιθυμία για
κάτι…για οτιδήποτε! Ανάγκη για διακοπές. Ένα καινούργιο φόρεμα.
Περισσότερους φίλους στο facebook. Είναι η στιγμή που πρέπει να
αναρωτηθείτε : "Κάτι δεν πάει καλά εδώ."
Είναι όπως όταν βρισκόμαστε μπροστά στο ψυγείο και σκεφτόμαστε τι θα
ικανοποιήσει την πείνα μας, το γλυκό ή το αλμυρό. Μερικές φορές το σώμα
μας δεν πεινά καν απλά ζητά νερό.
Αυτή η βαθιά λαχτάρα βρίσκεται μέσα στο είναι μας. Το Πνεύμα του Θεού κινείται ξεκάθαρα
πάνω στις απεγνωσμένες μας καρδιές και όμως δεν το αναγνωρίζουμε. Το Πνεύμα Του μας
έλκει προς τον Εαυτό Του. Ο Θεός τοποθετεί αυτή την επιθυμία στις καρδιές μας.
Οι καρδιές μας λαχταρούν πράγματα αιώνιας αξίας την στιγμή που εμείς ζητάμε με
αλλοφροσύνη προσωρινά πράγματα. Και όλο αυτό το τρέξιμο είναι εξουθενωτικό!
Έχω καλά νέα. Ο Θεός μας καλεί και θέλει να μας πάει σε βαθύτερα πράγματα εκείνα που οι
ψυχές μας πραγματικά ποθούν, εκείνα που έχουν αιώνιες αξίες.
Ας απαντήσουμε στην κλήση και ας ενεργήσουμε σχετικά. Κάνε την ώρα της προσευχής
δυναμική αντί για μια ώρα μόνο από αιτήσεις και επιθυμίες. Ο ύμνος της καρδιάς σου να είναι
χρισμένος και να Τον υψώνει.
Στον Ματθαίο ς\6:33 μας λέει: " Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την
δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή."

Ζητάτε Εκείνον πρώτα. Πηγαίνετε στην παρουσία Του η οποία είναι αιώνια και όπου όλα τα
κοσμικά πράγματα που πιστεύαμε ότι θέλαμε γίνονται ρηχά και εξασθενούν μπροστά στα
φωτεινά και αγαπητά πράγματα του Θεού. Αυτά είναι που πραγματικά λαχταρούσαμε και εκεί
είναι ο τόπος των πραγματικών επιθυμιών μας.
"Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου είναι εν τω μέσω της καρδίας
μου." (Ψαλμός 40:8).
Τα πράγματα που κάποτε επιθυμούσαμε άλλαξαν μέσα στην Παρουσία Του και τώρα πλέον
επιθυμούμε τους δρόμους Του και το θέλημά Του. Επιθυμούμε την θεραπεία Του να ρεύσει
πάνω μας και να καθαρίσει την σκόνη της δυσαρέσκειας από το μυαλό μας. Να πλύνει τα
λερωμένα σταγονίδια της εξουθένωσης που αποκτήσαμε κυνηγώντας το ουράνιο τόξο και να
μας επιστρέψει πίσω στην ειρήνη Του. Πίσω στην Παρουσία Του. Πίσω στο μέρος όπου η
καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας πραγματικά ζητούν να υπάρχουν.
Πιστεύω ότι η απάντηση είναι ο Ιησούς. Ω! Πηγαίνετε ακόμη μία φορά στην Παρουσία Του.
Είναι εκεί και περιμένει.

Σημείωση:Η Laurie Sims, είναι μία αναγνωρισμένη διάκονος της UPCI,είναι γιαγιά οχτώ όμορφων εγγονών, σύζυγος
ποιμένα, μουσικός και με ωραία φωνή, φαρμακευτική βιβλιοθηκάριος στο Kansas City University of Medicine and
Biosciences. Μεγάλωσε στη Southern California τώρα όμως κατοικεί στο Kansas City και με χαρά υπηρετεί στο
Apostolic Lighthouse of Hamilton, Missouri, με τον σύζυγό της Rev.Terry Sims.

Μέσα Στην Παρουσία Του
Από την Erin Rodrigues

"Ω! Θεέ μου, ζούμε πράγματι σε καιρούς που απελπισμένα χρειάζομαι την
σοφία Σου και την οδηγία Σου για να διδάξω τα παιδιά μου να
εναγκαλιστούν πλήρως τον Λόγο Σου." Ήταν τότε που ένα πνεύμα
μεσιτείας ανέλαβε την προσευχή μου και βρέθηκα να ξανά διακατέχομαι
από μία αίσθηση επείγοντος μέσα στο πνεύμα μου για την προστασία της
καρδιάς και του μυαλού των δύο μικρών παιδιών μου.
Ζούμε σε καιρούς όπου βλέπουμε την κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς να
εξαγγέλλει το λάθος για σωστό και το σωστό για λάθος. Υπήρξαν μέρες
που ρωτούσα τον Θεό, "Πως μπορώ να προστατέψω τα παιδιά μου από αυτό; Ω! Ιησού μου
πως μπορώ να προστατεύσω την αθωότητά τους;" Υπήρξαν στιγμές που αναρωτιόμουν αν
ήταν ασφαλές ακόμη και έξω από την πόρτα του σπιτιού μου τα παιδιά μου να σταθούν.
Αν και δεν μπορούμε να κρύψουμε τα παιδιά μας από τον κόσμο, μπορούμε όμως να
ενεργήσουμε προστατεύοντας τα μέσα από καθοδήγηση και προσευχή. Εσείς κι εγώ
μπορούμε να προσευχηθούμε. Μπορούμε να εισέλθουμε στην Παρουσία Του. Σαν μητέρα
ανακάλυψα ότι αυτό είναι το κλειδί της προστασίας των παιδιών μας. Στους Εφεσίους ς\6:1018 μας υπενθυμίζει ότι δεν παλεύουμε ενάντια σε σάρκα και αίμα. Είναι μία πνευματική μάχη

και ναι μπορούμε να μεσολαβήσουμε για τα παιδιά μας, προσευχόμενοι για σοφία, προστασία,
ειρήνη και δύναμη.
Θυμάμαι ως παιδί τις στιγμές που η μητέρα μου έκλεινε την πόρτα του δωματίου της για να
προσευχηθεί. Καθόμουν στο πάτωμα έξω από την πόρτα της και την άκουγα καθώς έκραζε
στον Θεό για τα πέντε παιδιά της. Ένιωθα ανάπαυση γνωρίζοντας πως η μαμά έμπαινε στην
παρουσία του Θεού για μας. Ένιωθα ασφαλής. Ένιωθα προστατευμένη. Ένιωθα αγάπη. Μόνο
ο Θεός ξέρει που θα βρισκόμουν σήμερα αν δεν υπήρχαν οι προσευχές της μητέρας μου.
Όταν σκέφτομαι ότι μεγαλώνω παιδιά του Θεού και ότι προστατεύω την αθωότητά τους, στο
μυαλό μου έρχεται ο Δανιήλ. Ο χαρακτήρας και οι αρχές του Θεού είχαν τοποθετηθεί μέσα του
από παιδί. Ως νεαρός ήταν περικυκλωμένος από μία κοσμική κουλτούρα και όμως δεν έπεσε
στον πειρασμό. Οι Θεϊκές αρχές που έμαθε ως παιδί του δίδαξαν ότι ο Θεός ήταν το κέντρο
του κόσμου και ότι ο Θεός είχε τον έλεγχο.
Ως μητέρα, η δύναμη και η ειρήνη έρχονται όταν εισέρχομαι στην Παρουσία Του. Γνωρίζω πως
εν τω μέσω της πνευματικής καταιγίδας που μαίνεται στις μέρες μας ο Κύριος έχει τον έλεγχο
και είναι Εκείνος που προστατεύει τα παιδιά μου.
Σημείωση: Η Erin Rodrigues, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά υπηρετούν ως ιεραπόστολοι της UPCI στην
Πορτογαλία. Ποιμαίνουν μία αυξανόμενη εκκλησία στην περιοχή της πρωτεύουσας, στην Λισαβόνα. Εκεί διδάσκουν και
εκπαιδεύουν άντρες και γυναίκες και οικογένειες μέσα στο έργο του Θεού. Η αδ. Rodrigues υπηρετεί επίσης ως η
εθνική πρόεδρος των γυναικών της UPC στην Πορτογαλία.

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, Φαρσί,
Τσέχικα, Κινέζικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά,
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

Από το Ταχυδρομείο
>Καλημέρα αδ. Akers! Η Rebecca έκανε φανταστική δουλειά με το άρθρο της! Μου αρέσει τόσο να βλέπω νέα παιδιά
με αυτού του είδους το πάθος και την επιθυμία για το έργο του Θεού! Μια ανάσα φρέσκου αέρα! Φυσικά πάντοτε όλα
τα άρθρα σας είναι υπέροχα και χαίρομαι για καθένα από αυτά. Είναι τόση ευλογία επίσης και το γεγονός ότι μπορεί να
μοιραστεί σε τόσες γλώσσες, γεγονός που μας φέρνει όλους πιο κοντά! Η αγάπη σε κάθε γλώσσα διαχέεται μέσα από
εδώ! Με αγάπη! Laurie Sims
>Αγαπητή Sis. Liane Grant, μπράβο, μπράβο, μπράβο! Αυτό το άρθρο ήρθε ακριβώς πάνω στην ώρα. ( Πίστη εν τω
μέσω της Απελπισίας, Αύγουστος 2016) σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Διαβάζοντας το άρθρο βοηθήθηκα να σταθώ και
πάλι στα πόδι μου και να ξεκινήσω να εμπιστεύομαι τον Θεό ξανά και να θυμάμαι να διεκδικώ τις υποσχέσεις Του. Ο
Θεός έκανε ένα μεγάλο έργο μέσα μου που θα αλλάξει τις ημέρες που έρχονται στη ζωή μου με θαυμαστό τρόπο.
Η πιστότητά σας στο να στέλνετε αυτά τα άρθρα και να συνεχίζετε την γυναικεία διακονία χαίρει μεγάλης εκτίμησης.
Χάρη στην αδ. Warren, την αδ. Harding, την αδ. Staring και τέλος αλλά όχι τελευταία την αδ. Akers :) Ο Θεός να σας
ευλογεί, με αγάπη, Jolie
>Στον Θεό η δόξα. Σας ευχαριστώ που ενωθήκατε μαζί μου στην προσευχή για τον γιό μου τον Anthony, από τότε έχει
έρθει στην εκκλησία τέσσερεις φορές. Ακόμη δεν έχει αφιερωθεί αλλά με τη χάρη του ονόματος του Ιησού θα το κάνει
και ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, δεν στρέφεται ποτέ από τα λόγια Του. Πολλές ευλογίες. Sarah Anderson-Murphy
>Αγαπητή αδ. Akers, σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ για τη σκληρή δουλειά που κάνετε φτιάχνοντας όλα αυτά. Είναι
ενθαρρυντικά και ανεβάζουν το πνεύμα μας. Θα ήθελα να μου στέλνατε και την Ισπανική μετάφραση. Η οικογένειά μας
ποιμαίνει μία Ισπανική συνάθροιση και είμαι σίγουρη ότι θα τους άρεσαν πραγματικά αυτά τα υπέροχα άρθρα στην
γλώσσα τους. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να ευλογεί το ανιδιοτελή έργο σας! Αδ. Adriana Camp
>Μου άρεσαν τα άρθρα αυτού του μήνα πάρα πολύ. Και όλα είχαν τόση πολύ αλήθεια γύρω από τις διαφορετικές
απόψεις πάνω στην απόγνωση.
Χαίρομαι για την εγγονή σου. Δείχνει ότι υπηρετεί αληθινά τον Θεό, είθε ο Θεός να συνεχίσει να την διατηρεί και να την
ευλογεί θαυμαστά! Με αγάπη, Sandy Negron, γερμανίδα μεταφράστρια του LPI newsletter
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Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελούνται 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).Text Link

Διακονίες που υποστηρίζουμε...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Τα παιδιά ζουν σ’ ένα περιβάλλον όπου έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν
πνευματικά, φυσικά και συναισθηματικά.
NEW BEGINNINGS Μητρική φροντίδα για τις λεχώνες που σκέφτονται την υιοθεσία
των 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.

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!

See what's happening on our social sites:
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