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Η Δύναμη της Προστατευτικής Προσευχής
Από την Connie Bernard

Μη φοβάσαι να καλέσεις στο σπίτι." Ως γονείς πόσες φορές έχουμε πει αυτά τα λόγια; Όταν τα
παιδιά μας είναι μικρά γνωρίζουμε που βρίσκονται κάθε στιγμή. Όπως επίσης γνώριζα όταν τα
παιδιά μου σκάρωναν κάτι. Όταν υπήρχε ησυχία στο σπίτι καλά θα έκανα να τα βρω γρήγορα.
Δεν υπήρχε κάτι που να με προειδοποιούσε για το τι θα συναντήσω.
Ως γονείς έχουμε προσευχηθεί για προστασία πάνω στα παιδιά ας. Ιησού φύλαξε την υγεία τους,
φύλαξε το σώμα τους μην επιτρέψεις καμία αρρώστια να τα αγγίξει. Να τα κρατάς ασφαλή. Μετά ο
χρόνος περνάει και τα μωρά μας προχωρούν πλέον μόνα τους. Πάντοτε προσευχόμουν
προσευχές προστασίας ακόμη και πριν αποκτήσουμε παιδιά έμαθα όμως έναν καινούργιο τρόπο
να προσεύχομαι. Όλοι προσευχόμαστε προσευχές για προστασία και οι προσευχές αλλάζουν καθώς η ζωή
προχωρά. Στον Ιάκωβο ε\5:16 αναφέρει, " πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη." Στην καθημερινή
μου ζωή προσεύχομαι πάντοτε ο Θεός να με βρίσκει δίκαια. Θέλω πάντα να τον ευαρεστώ.
Η καθημερινή μας προσευχή θα πρέπει πάντοτε να αποτελείτε από ευχαριστία και μετάνοια. Στην μετάνοια όλοι
αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη φύση μας και τις αδυναμίες μας και ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός
τιμά πάντα τη συντετριμμένη καρδιά και το ταπεινό πνεύμα (Ψαλμός να\51:17). Όταν ερχόμαστε μπροστά στον
Θεό και μας αναγνωρίζει – όταν έχουμε μία τέτοιου είδους στενής επαφής μαζί Του – τότε μπορούμε να
πλησιάζουμε με θάρρος το θρόνο της χάριτος (Εβραίους δ\4:16) με τις αιτήσεις μας.
Πριν από χρόνια, όταν ο αδελφός Bernard έκανε ταξίδια πριν την πτώση του τείχους στην Ανατολική Ευρώπη,
υπήρχαν φορές δεν άκουγα νέα του μέχρι που επέστρεφε στην Αμερική. Έχω μάθει να ζω με εμπιστοσύνη στον
Θεό και να προσεύχομαι συνεχώς για προστασία. Έμαθα επίσης να εκτιμώ πραγματικά τη φράση, "Όταν δεν
υπάρχουν νέα τότε είναι καλά νέα." Τα αιτήματα μου, ως επί το πλείστον, είχαν επίκεντρο γύρω από την οικογένειά
μου. Σίγουρα, υπάρχουν φορές που έχουμε συγκεκριμένες και επείγουσες ανάγκες, αλλά οι προσευχές μας για
προστασία έχουν μεγάλη σημασία.

Κυρίες μου, επιτρέψτε μου να σας ενθαρρύνω. Μπορεί να έχετε μεγαλώσει τα παιδιά σας κάτω από το φόβο και τη
νουθεσία του Κυρίου (Εφεσίους 6: 4) κι όμως πάλι να εξακολουθούν να περιπλανούνται μακριά από το Θεό.
Υπάρχουν φορές που οι προσευχές σας για προστασία είναι το μόνο πράγμα που τους κρατά. Μπορεί να
διερωτάστε , "Πώς μπορώ να προσεύχομαι για την κόρη μου που έχει αφήσει εμάς και τον ο Θεό;" Αυτό είναι
δύσκολο, αλλά μη χάσετε ποτέ την ελπίδα σας γιατί ο Λόγος Του δεν επιστρέφει ποτέ κενός. (Ησαΐας με\55:11).
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας αφήσω με μια προσευχή που μπορείτε να εφαρμόσετε στη δική σας κατάσταση:
Θεέ μου, βάλε μία προστατευτική ασπίδα γύρω από την κόρη μας. Ζητώ να στείλεις αγγέλους Σου να την
προσέχουν. Όταν πλαγιάζει το βράδυ Κύριε, να φέρνει στη μνήμη της την καλοσύνη και τη χάρη Σου. Ας είναι η
χάρη σου, Κύριε, πάντα παρούσα στη ζωή της. Κύκλωσέ την με την αγάπη Σου. Άφηνε την να τρέχει κοντά Σου
όταν αισθάνεται απροστάτευτη ή ανασφαλής. Εμφάνισε τον Εαυτό σου σε αυτήν. Προστάτεψε την καρδιά της Κύριε
από βαθιές πληγές. Προστάτεψε το μυαλό της Ιησού, από τις επιθέσεις του εχθρού. Κράτησε την ασφαλή από το
κακό. Άγγιξε το σώμα της Κύριε και διατήρησε την δυνατή. Αφιερώθηκε σε Σένα όταν ήταν μωρό. Προσεύχομαι να
την περιβάλλεις με την αγάπη σου. Ας νιώθει το Πνεύμα σου τη νύχτα όταν είναι μόνη με τις σκέψεις της. Όταν
εισβάλλουν οι σκέψεις της να της επιβεβαιώνεις ότι είσαι ακόμα εκεί, ότι ακόμα την αγαπάς, και ότι έχεις τα μάτια
Σου πάνω της. Σε ευχαριστώ, Ιησού, επειδή μ 'αγαπάς και με προσέχεις. Νοιάζεσαι για τα τα μικρά και τα μεγάλα
πράγματα στη ζωή μου και στη ζωή της. Ξέρω ότι θα τιμήσεις κάθε προσευχή που προσεύχομαι. Θα απαντήσεις
σύμφωνα με τέλειο θέλημα Σου. Είσαι ο Κυρίαρχος Βασιλιάς μας και νοιάζεσαι.. Ξέρω ότι θα απαντήσεις, και Σε
ευχαριστώ γι 'αυτό.
Είτε τα παιδιά μας είναι δύο, δώδεκα, είκοσι, ή ακόμα και πενήντα, εξακολουθούμε να ανησυχούμε γι 'αυτά. Είναι
μια μεγάλη άνεση να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να προσευχόμαστε ένα προστατευτικό κάλυμμα πάνω τους και να
έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα απαντήσει. Ο Θεός είναι αξιόπιστος.
Σημείωση: Η αδ. Bernard είναι παντρεμένη με τον Rev, David Bernard, που είναι UPCI General Superintendent's. Ταξιδεύουν παντού στον
κόσμο και μιλούν σε πολλές ιδιαίτερες συναντήσεις και συνέδρια. Έχουν τρία παντρεμένα παιδιά και εγγόνια.

Οι Προσευχές μας Δεν Πεθαίνουν Ποτέ
Από την Miriam Sponsler

"Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον
του Αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι
προσευχαί των αγίων." (Αποκάλυψη ε\5:8 NKJV).
Οι προσευχές μας ποτέ δεν πεθαίνουν.
Ο Θεός μας είναι φοβερός και πάντα πιστός, ακόμα και όταν αναρωτιόμαστε αν Εκείνος μας
ακούει πραγματικά όταν προσευχόμαστε. Εμείς μπορεί να ζητάμε αλλά Εκείνος θα ασχοληθεί
πραγματικά με αυτό; Αυτή η καρδιά είναι τόσο άγρια, πάρα πολύ σκληρή, πολύ συγκεχυμένη, πάρα πολύ χαμένη!
Θα είναι μάταιες οι προσευχές μου;
Ποτέ μην φοβάσαι. Ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, και την κραυγή της καρδιάς μας. Όταν
προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του, μας ακούει και πραγματικά νοιάζεται. Εκείνος ζητά να ακούσει τα
αιτήματά μας και να απαντήσει περισσότερο από όσο μπορούμε να πιστέψουμε ή να καταλάβουμε.. Αλλά ο Θεός
είναι πιστός.
Μερικές από τις πολύ παιδικές αναμνήσεις μου είναι της μητέρας μου που την ώρα της προσευχής, φωνάζει στο
Θεό για τη σωτηρία των παιδιών της. Ως η μικρότερη από τους εφτά, είχα το προνόμιο να μεγαλώσω σε μια
εκκλησία, όχι όμως και τα μεγαλύτερα αδέλφια μου. Προσεύχονταν συνεχώς για τη σωτηρία τους, ακόμα και όταν
δεν υπήρχε ούτε μια αχτίδα ελπίδας να δει. Πιστεύω ότι οι προσευχές της είναι ακόμα ζωντανές και εργάζονται
πάνω στις καρδιές.
Επειδή οι προσευχές δεν πεθαίνουν ποτέ, ο πατέρας μου βαφτίστηκε στα ογδόντα οκτώ του χρόνια και αφού η
μαμά προσεύχονταν γι 'αυτόν σχεδόν πενήντα χρόνια. Ένας από τα αδέλφια μου επέστρεψε μετά από πολλά
χρόνια μιας ασεβής ζωής και τώρα ποιμαίνει μια αναγεννημένη εκκλησία. Ένας άλλος αδελφός μου ήρθε στο Θεό,
μετά από δεκαετίες απομάκρυνσης. Η επιστροφή του στο Θεό συνέβηκε αφού η μητέρα μας είχε ήδη περάσει στη
δόξα. Ο Θεός είναι αιώνιος, και δεν περιορίζεται από τον χρόνο.

Στο Λουκά 18 λέει την παραβολή του άδικου κριτή και της επίμονης χήρας όπου ο άδικος δικαστής αποδέχτηκε την
αίτηση της λόγω της συνεχής εκζήτησής της. Αν ξέρουμε ότι προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού
πιστεύω ότι μπορούμε να επιμείνουμε στην προσεύχή μας, δείχνοντας πίστη στο ότι ο Θεός θα απαντήσει. Η πίστη
μας μπορεί να δοκιμαστεί, αλλά ο Θεός θα απαντήσει στον χρόνο του.
Μην τα παρατάτε με ένα δύστροπο παιδί. Ενθαρρυνθείτε. Μείνετε στην προσευχή με πίστη. Δεν είναι δυνατόν να
φανταστούμε τους τρόπους του Θεού και από την άλλη ο χρόνος του είναι τέλειος. Οι προσευχές μας είναι τόσο
πολύτιμες για Αυτόν και αποθηκεύονται σε χρυσά κύπελλα. Δεν πεθαίνουν.
Σημείωση: Η Miriam είναι παντρεμένη με τον Mike, τον έρωτα της ζωής της για σαράντα δύο χρόνια. Είναι σύζυγός
ευαγγελιστή, ποιμένα και τώρα ιεραποστόλου στην Αργεντινή. Είναι υπερήφανη μητέρα δύο απίθανων γιών
παντρεμένων και γιαγιά δύο απίστευτων εγγονών!
Note: Miriam is married to Mike, the love of her life for forty-two years. She served as evangelist's wife, pastor's wife and now missionary's wife
in Argentina. She is the proud mother of two awesome sons and daughters-in-law and Nana to two incredible grandsons!

Πολεμιστές Προσευχής
Από την Linda Reading

Ακούω συχνά τον τίτλο του «πολεμιστή της προσευχής" σε σχέση με τις μητέρες που
προσεύχονται για τα παιδιά τους. Ένας πολεμιστής προσευχής είναι αυτός που μεσιτεύει για
τους άλλους, μέσω της διακονίας της μεσιτικής προσευχής.
Είμαι μόνη (δεν παντρεύτηκα ποτέ) και δεν έχω παιδιά αλλά βρίσκω τον εαυτό μου να
προσεύχεται για τα παιδιά συχνά. Μου αρέσει να τα βλέπω να ανταποκρίνονται στο θαυμαστό
άγγιγμα του Πνεύματος Του. Ο Ιησούς προσευχήθηκε για τα παιδιά.
"Τότε εφέρθησαν προς αυτόν παιδία, διά να επιθέση τας χείρας επ' αυτά και να ευχηθή· οι δε μαθηταί επέπληξαν
αυτά. Πλην ο Ιησούς είπεν· Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ· διότι των τοιούτων
είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκεν επ' αυτά τας χείρας, ανεχώρησεν εκείθεν. "(Ματθαίος ιθ\19:1315).
Οι ανιψιές μου που είναι τώρα ενήλικες, μου λένε πως στο παρελθόν, όταν μου μίλούσαν εγώ τους απαντούσα,
"θα προσεύχομαι για σας», ήξεραν ότι επρόκειτο να πολεμήσω γι 'αυτές. Ο Θεός να τις θεραπεύσει, να τις
προστατεύσει, και να τις δοσεί κατεύθυνση στη ζωή. Ξέρουν τη δύναμη της μεσιτικής προσευχής.
Πριν χρόνια ένα νεαρό αγόρι ήρθε στην εκκλησία μας, ενώ ζουσε σε μια ανάδοχη οικογένεια. Περίμενε τους θετούς
γονείς του να τον πάρουν μετά Κυριακό Σχολείο και τότε καθόμουν στα σκαλιά της εκκλησίας μαζί του μέχρι που θα
έφταναν. Τον άκουγα να μιλάει για την ταραγμένη ζωή του και προσευχόμασταν μαζί πριν φύγει από την εκκλησία.
Η προσευχή μας ήταν απλή, αλλά έμεινε μαζί του ακόμα και όταν επέστρεψε στην βιολογική του μητέρα.
Λίγα χρόνια αργότερα έλαβα ένα τηλεφώνημα όταν ήταν πια έφηβος. Χρειαζόταν ένα φίλο, και έψαχνε το επίθετό
μου στον τηλεφωνικό κατάλογο καλώντας κάθε αριθμό τηλεφώνου μέχρι που με βρήκε. Ήταν ταραγμένος και μου
είπε ότι ήξερε ότι θα προσευχόμουν για αυτόν και την κατάστασή του. Προσευχήθηκα ως πολεμιστής που
στέκονταν στο λάκκο γι 'αυτόν.
Τυλίξτε τα παιδιά σας, τις ανιψιές, τα ανήψια σας, ή τα παιδιά των φίλων σας με την προσευχή. Μεσιτεύστε για
αυτά καθώς περπατούν σε αυτόν τον κόσμο. Σας προκαλώ να γίνεται πολεμιστές στην προσευχή για τα παιδιά.
Σημείωση: Η Linda Reading απόλαυσε τη διακονία της στη μουσική για πολλά χρόνια όσο οι γονείς της ποίμαιναν
στο Greenfield της Ιντιάνα. Εκείνη μετακόμισε στη Φλόριντα το 2010, μετά τη θεραπεία της από το λέμφωμα unHodgkin σταδίου IV το 2008, γιορτάζει την κάθε μέρα ως δώρο από τον Θεό.

Από το Ταχυδρομείο
Αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τόση ευλογία! Μόλις έλαβα το e-mail μου και το διάβασα αμέσως. Μου
άρεσε ιδιαίτερα το άρθρο της αδελφής Bernard. Έχω τρεις κόρες που άφησαν την εκκλησία αφού
μεγάλωσαν. Προσεύχομαι γι 'αυτές και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ και πάλι. -Etoise Ν
___
Σας ευχαριστούμε για αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο. Το χρειαζόμουν ειλικρινά αυτό σήμερα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Προσεύχομαι για τα
αγόρια μου τώρα. -Nadeen
____
Σας ευχαριστώ πολύ για την ενθάρρυνση σας! Είναι υπέροχες διδαχές με μαρτυρίες, και πώς να κρατήσουμε την υπόσχεση της προσευχής!
Ευγενικά, σας ζητώ ότι επιθυμώ να το λαμβάνω στη γλώσσα Σουαχίλι και στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ, -Onserio.
Praise Report
Μόλις έλαβα αυτή τη μαρτυρία από την Πρόεδρο των γυναικών μας στη Βενεζουέλα, Deisy Graterol και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να
μοιραστεί. Ο Θεός ευλογεί, Kathy Crossley.
«Ζητήσαμε προσευχή για μία από τις εργάτριές μας, την αδελφή Λίνα ντε Μπράτσο. Είχε πολλούς όγκους γύρω από θυρεοειδή της, αλλά και
καρκίνο του δέρματος στη μύτη της, ήταν να εγχειριστεί και ο Θεός εργάστηκε ένα θαύμα. Ο γιατρός είχε μείναι εμβρόντητος από την ποσότητα
των όγκων που βρήκαν και της είπε ότι δεν θα είναι σε θέση να μιλήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία εβδομάδα αργότερα πήγε για ένα
check-up, και ο γιατρός έμεινε εντελώς σοκαρισμένος όταν την άκουσε να μιλάμε μεγάλη σαφήνεια και με φωνή. Ήταν επίσης σε θέση να της πει
ότι δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι του καρκίνου και δεν θα χρειαζόταν χημειοθεραπεία! Στο Θεό η δόξα! Είμαστε ευγνώμονες για την ενωμένη
προσευχή των γυναικών μας. Είθε ο Θεός να συνεχίσει να σας ευλογεί.»

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.

Παρακαλώ προσευχηθείτε για Σέρβους, Βούλγαρους και Ιάπωνες 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!

Επισκεφτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη σελίδα μας!

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).

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!

