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Υπομονή στην Προσεχευχή
Από την Karen Hatcher

Η υπομονή δεν είναι κάτι φυσικό για μένα. Είναι μια μαθησιακή συμπεριφορά. Μία
από τις πρώτες αναμνήσεις μου ως παιδί ήταν όταν ο πατέρας μου παράθετε τον
Λουκά κα/21:19, "Κάρεν, διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας."
Η Βίβλος είναι σαφής. πρέπει να έχουμε υπομονή για να λάβουμε την υπόσχεση.
“Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε
την επαγγελίαν.” (Εβραίους ι/10:36). Η Αγία Γραφή είναι σαφής, οι δοκιμές με
βοηθούν να μάθω την υπομονή. “Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις,
γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα,”
(Ρωμαίους ε/5:3-4).
Όταν δίνω το πρόβλημά μου στον Ιησού, τον εμπιστεύομαι. Κάνοντας υπομονή ενώπιον του Θεού
αποδεικνύει ότι τον εμπιστεύομαι. Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό να φροντίσει την κατάσταση μου με
τον σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγμή; Όταν τα αφήνω όλα τελείως και τα στρέφω στο Θεό,
γιατί να αγχώνομαι και να ανησυχώ; Να θαυμάζω ίσως αλλά να μην ανησυχώ!
Μερικές φορές τα παιδιά μας κάνουν λάθος επιλογές. Ανεξάρτητα από το πόσο έχουν
απομακρυνθεί από τον Θεό, όσο έχουν ανάσα, πρέπει να προσευχόμαστε για το Θεό να συνεχίζει
να ωθεί, να ασχολείται, να δείχνει έλεος και να τους δίνει ευκαιρίες να μετανοήσουν. Μην τα

παρατάτε. Κι αν ο θάνατος μας έρθει πριν από την μετάνοια του παιδιού μας, οι προσευχές μας θα
είναι εις μνημόσυνο ενώπιον του Θεού (Πράξεις ι/10: 4). Ακόμη ενεργεί πάνω σε προσευχές που
έγιναν παλαιότερα.
Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό όσον αφορά τα παιδιά μου; Περιμένετε! Δεν είναι παιδιά Του; Μήπως
ο Θεός δεν με εμπιστεύτηκε για να τα μεγαλώσω; Μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στο Θεό για να
φέρω τα απομακρυσμένα παιδιά μου στα πόδια του; Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου έκλαιγαν πολύ
για ένα σπασμένο παιχνίδι και περίμεναν να το διορθώσω. Όταν μου το έδιναν δεν
προσπαθούσαν να το αρπάξουν ή ούτε νευρίαζαν κατά την αναμονή. Γιατί δεν μπορώ κι εγώ να
εμπιστευτώ τον Θεό έτσι; Ο Θεός δεν έβαλε το σύμπαν στη θέση του; Δεν δημιούργησε την
τροφική αλυσίδα; Δεν σκέφτηκε τα πάντα όταν δημιούργησε το ανθρώπινο σώμα; Γιατί νομίζω ότι
δεν μπορεί να χειριστεί το πρόβλημά μου;
Ο Θεός δεν σκέφτηκε ένα σχέδιο σωτηρίας πριν καν χρειαστεί; Μήπως ο Θεός δεν φρόντισε τους
προφήτες Του όταν διώχθηκαν; Δεν γνωρίζει ο Θεός πότε πέφτει ένα σπουργίτι; Γιατί νομίζω ότι
δεν ενδιαφέρεται για το πρόβλημά μου (Πέτρου ε/5:7); Μπορεί να μην ξέρω πώς ή πότε θα
απαντήσει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Θεός: 1) έχει τον έλεγχο. 2) φροντίζει για το καλύτερο για
μένα 3) θα απαντήσει και 4) θα το κάνει πιο σωστά από μένα. "Επίρριψον επί τον Κύριον το
φορτίον σου, και αυτός θέλει σε ανακουφίσει· δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθή ο δίκαιος.”
(Ψαλμός νε/55:22).
Σημείωση: Η Karen (Bernard) Hatcher γεννήθηκε στη Νότια Κορέα από ιεραπόστολους γονείς. Άρχισε να διδάσκει στο
Κυριακό Σχολείο σε ηλικία των δέκα ετών και ήταν στην εκκλησιαστική χορωδία από τα 16. Η ίδια και ο σύζυγός της
ποιμένας Charles Hatcher, εργάστηκαν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους το 2009. Η Karen είναι σήμερα έχει το A Better Mail
Service και είναι πολύ δραστήρια στην πόλη Gonzales της Λουιζιάνα. Πηγαίνουν στο Centro de Vida στο Γκονζάλες.

Να Έχετε Υπομονή στην Προσευχή
Από τη Anne Johnston

" Μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του
Κυρίου επλησίασε." (Ιάκωβος ε/5:8).
Ζούμε σε έναν κόσμο που θέλει τα πάντα αμέσως. Δεν υπάρχει χρόνος για να
μαγειρέψουν πια, έτσι βάζουν κάτι στο φούρνο μικροκυμάτων και είναι έτοιμο
αμέσως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την καφετιέρα, οπότε δοκιμάζουμε λίγο
στιγμιαίο καφέ.. Στον δρόμο, οι ανυπόμονοι οδηγοί χτυπούν την κόρνα τους αν
δεν πατήσουμε το γκάζι με το που ανάψει το πράσινο φως. Ανεξάρτητα από το αν πηγαίνουν στο
επόμενο βενζινάδικο ή για καφέ.
Η υπομονή είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν σήμερα και μερικές φορές αυτό μπορεί να
επηρεάσει τη ζωή της προσευχής μας. Ερχόμαστε στο Θεό με ένα αίτημα και θέλουμε άμεσες
απαντήσεις. Δεν θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο για να Τον περιμένουμε και να Τον
εμπιστευθούμε για να μας δείξει τον τρόπο Του ή για να μας προμηθεύσει σε αυτή την επείγουσα
ανάγκη που έχουμε. Όταν δεν λάβουμε αμέσως μια απάντηση, πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν
ενδιαφέρεται ή ότι δεν μας ακούει.
Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ και στη Σάρα μια υπόσχεση ότι θα αποκτήσουν έναν γιο και από
αυτόν θα βγει ένα μεγάλο έθνος. Όμως, καθώς μεγάλωναν χωρίς να βλέπουν να συμβαίνει έγιναν
ανυπόμονοι και προσπάθησαν να τα βγάλουν μόνοι τους πέρα. Ως αποτέλεσμα, γεννήθηκε ο
Ισμαήλ αλλά δεν ήταν αυτός που προόριζε ο Θεός. Ο Ισαάκ γεννήθηκε στον χρόνο του. Πόσο
καλύτερη ζωή θα ήταν για όλους εάν περίμεναν υπομονετικά τον Κύριο.
Όταν η Ρεβέκκα γεννούσε τους δύο γιους της, ήρθε μια προφητεία που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος θα

υπηρετούσε τον νεότερο. Ο Ιακώβ δεν ήταν πρόθυμος να περιμένει τον Θεό να εργαστεί το σχέδιό
Του και σχεδίασε να πάρει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του. Η μητέρα του έγινε επίσης
ανυπόμονη και σχεδίασε έναν τρόπο ώστε ο Ιακώβ να μπορέσει να λάβει την ευλογία από τον
πατέρα του. Πόσο καλύτερα θα ήταν αν είχαν περιμένει υπομονετικά τον Κύριο να εργαστεί.
Τόσες φορές, πηγαίνουμε στο Θεό προσευχόμενοι για τα παιδιά μας, ζητώντας από τον Κύριο να
τα κρατάει ασφαλείς και να επιλέγουν τον δικό Του δρόμο. Συχνά, παρασύρονται μακριά από τα
πράγματα που τους έχουμε διδάξει και αναρωτιόμαστε τι κάνει ο Θεός. Φαίνεται ότι ο διάβολος
προσπαθεί σκληρά για να τα κρατήσει μακριά από την υπηρεσία του Κύριο. Θυμόμαστε την ημέρα
που τα αφιερώσαμε στον Κύριο και Του ζητήσαμε να τα σώσει αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν έχουν
κανένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Συνεχίστε να προσεύχεστε.
Στον Ιάκωβο ε/5:16 λέει: " Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη." Εάν ο Θεός σας
έχει δώσει μια υπόσχεση, παραμείνετε σταθεροί σε αυτή, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα μετακινήσει
τον ουρανό και τη γη για να ολοκληρώσει αυτό που έχει υποσχεθεί.
Σημείωση: Η Anne Johnston είναι απόφοιτος της UPBI (τώρα Βορειοανατολικό Χριστιανικό Κολλέγιο) στο New Brunswick
και παιδί ενός εργάτη που έχει εμπλακεί σε διάφορες πτυχές του ευαγγελίου και έχει εργαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της
ζωής της. Η Άννα πηγαίνει στην Πεντηκοστιανή Εκκλησία του Πανεπιστημίου West Island στο Pointe Claire του QC και
συνεργάζεται με τους The King's Translators. Είναι μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά έξι εγγονών.

Αγαπώντας τον Ιησού
Από την Debby Sanford

"Αγαπώντας τον Ιησού,
Αγαπώντας τον Ιησού,
Αγαπώντας τον Ιησού,
Είναι το καλύτερο που έχω κάνει ποτέ."
(στίχοι από τον Jonathon Butler)
Η αγάπη προς τον Ιησού είναι η απάντηση σε πολλούς αγώνες που αντιμετωπίζουμε συχνά στη
ζωή μας. Όταν ερωτευόμαστε πραγματικά μαζί Του, γίνεται το επίκεντρο όλων των δικών μας.
Όταν ερωτεύτηκα τον σύζυγό μου, έγινε ο άνθρωπος με τον οποίο ήθελα να περνώ περισσότερο
χρόνο μαζί του. Ήταν ο πρώτος που ήθελα να μοιράζομαι τα πιο σημαντικά νέα. Η γνώμη του ήταν
εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη αξία και είναι αυτός που τρέχω όταν χρειάζομαι συμβουλές ή άνεση
από τα άγχη της ημέρας μου.
Όταν ερωτευόμαστε τον Ιησού, επιδιώκουμε να επικοινωνούμε και να περνάμε χρόνο μαζί Του. Η
προσευχή δεν είναι επιβάρυνση, αλλά προνόμιο και τιμή, καθώς μπαίνουμε στην παρουσία
Εκείνου που η ψυχή μας αγαπά και λαχταρά. " Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρύακας των
υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα·
πότε θέλω ελθεί και θέλω φανή ενώπιον του Θεού;" (Ψαλμός μβ/42:1-2). Όταν τον αγαπάμε
αληθινά, η προσευχή δεν είναι πλέον κάτι που πρέπει να το έχουμε σαν καθήκον σήμερα - ακόμη
μία δέσμευση στον κατάλογο των δικών μας εργασιών, τον οποίο εργαζόμαστε βιαστικά. Γίνεται το
αποκορύφωμα της ημέρας μας - ακόμη γίνεται και μια στάση και μια νοοτροπία την οποία έχουμε
μαζί μας όλη μέρα.
Όταν ερωτευόμαστε τον Ιησού, οι απόψεις Του μας απασχολούν περισσότερο. Προσπαθούμε να
Τον ικανοποιήσουμε με τις επιλογές του τρόπου της ζωής μας. Δεν είναι βάρος να επιτρέπουμε
στις ζωές μας να αντικατοπτρίζουν τις αρχές του λόγου Του. “Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε

περί σου η καρδία μου. Το πρόσωπόν σου, Κύριε, θέλω ζητήσει.” (Ψαλμός κζ/27: 8). Όταν τον
αγαπάμε, η υπακοή μας στον Λόγο Του θα προέρχεται αληθινά από την καρδιά μας.
Όταν ερωτευόμαστε τον Ιησού, έχουμε μια άμεση σύνδεση με μια δύναμη, μια δύναμη που δεν
μοιάζει με καμία άλλη. " Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και
φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· η ασπίς μου
και το κέρας της σωτηρίας μου· υψηλός πύργος μου.Θέλω επικαλεσθή τον αξιΰμνητον Κύριον, και
εκ των εχθρών μου θέλω σωθή.” (Ψαλμός ιη/18:1-3).
Θέλουμε να μοιραστούμε αυτήν την αγάπη και αυτή τη δύναμη με άλλους - ειδικά τα παιδιά μας.
Καθώς προσευχόμαστε γι’ αυτά, ας είμαστε βέβαιοι ότι δείχνουμε πως η αγάπη μας για τον Ιησού
επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Αφήστε τους να δουν τον ενθουσιασμό, την ειρήνη, τη δύναμη
και τη χαρά που προέρχεται από την αληθινή αγάπη Του. Αφήστε τους να γνωρίζουν ότι χωρίς
αμφιβολία: «Η αγάπη που έχω για τον Ιησού είναι το καλύτερο έχω κάνει ποτέ».
Σημείωση: Η Debby είναι σύζυγος ποιμένα, μαμά, γιαγιά, πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών, δασκάλα και πολλά άλλα
πράγματα. Αυτή τη στιγμή αυτή και ο σύζυγός της, ποιμένας Dale Sanford, ανοίγουν μια εκκλησία στο Clayton του Νέου
Μεξικού.

From the Editor
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, Γεωργιανά, Ιαπωνέζικα, Σουιδικά, Βιετναμέζικα, Μπάγκλα, και
Τάι.
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να βρούμε μεταφραστές για Σέρβικα και Βουλγάρικα και άλλα.

Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο
LadiesPrayerInternational@aol.com
και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας!
Επισκευτείτε Ladies Prayer International on Facebook και κάντε "like" στην σελίδα μας!

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 ζητείστε το με email 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 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 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. Άρθρα που
είναι Βιβλικά και σχετικά με την σημερινή χριστιανή γυναίκα. Εγγραφείτε εσείς ή
γράψτε κάποια φίλη ή παραγγείλετε πακέτο για την εκκλησία σας.

Εγγραγείτε online!

