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Βαθιά Ριζωμένη στην Προσευχή
Από την Debbie Saiz

Όταν οι ρίζες μας πηγαίνουν βαθιά στην προσευχή, ανεξάρτητα από το τι
φέρνουν οι θύελλες της ζωής, μπορούμε να σταθoύμε ισχυρά προσκόλλημένοι
στον Θεό μέσω της προσευχής. Όσο ισχυρότερη είναι η ρίζα, τόσο ισχυρότερη
θα είναι η ζωή μας. Ο Θεός μας λέει ότι εάν θα σκάψουμε τις ρίζες βαθιά, θα
κάνει μεγάλα πράγματα."Εφύτευσας αυτούς, μάλιστα ερριζώθησαν· αυξάνουσι,
μάλιστα καρποφορούσι· συ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από
των νεφρών αυτών." (Ιερεμίας ιβ/12:2).
Είμαι ευγνώμων για τις ρίζες που πήγαν βαθιά διδάσκοντάς με τη σημασία της προσευχής. Έμαθα
τη σημασία της ρίζας της προσευχής από το παράδειγμα των γονέων μου που πίστευαν στην
προσευχή. Θυμάμαι ως παιδί ο πατέρας μου καλούσε για εξήντα ώρες συνεχούς προσευχής και
νηστείας στην εκκλησία. Η προσευχή θα ξεκινούσε στις 7 π.μ. τη Δευτέρα και θα τελείωνε στις 7
μ.μ. την Τετάρτη ακριβώς όταν θα άρχιζε η εκκλησία. Ο μπαμπάς συνήθως περνούσε όλη αυτή την
ώρα στην εκκλησία. Η μητέρα μου πάντα επέλεγε την ώρα 10 μ.μ. και με έπαιρνε μαζί της.
Περνούσα συνήθως εκείνη την ώρα μπροστά στον άμβωνα ή στην αίθουσα προσευχής κοντά της.
Μου δίδασκε να προσεύχομαι. Μεγάλωσα να περνάω πολλά καλοκαίρια από Τρίτη έως
Παρασκευή το πρωί σε μια συνάντηση προσευχής στις 9 π.μ. ως μικρό παιδί και ως έφηβη. Δεν
προσευχόμουν πάντα όλη την ώρα και ίσως είχα κοιμηθεί μερικές στιγμές αλλά έμαθα τη σημασία
της προσευχής. Οι ρίζες ρίζωσαν βαθιά στη ζωή μου.

Υπάρχει μια παλιά μαλαισιανή παροιμία που λέει: "Ένα δέντρο με ισχυρές ρίζες γελάει στις
καταιγίδες. Τα δέντρα με ρίζες αγκυροβολημένα βαθιά στο έδαφος θα επιβιώσουν από τη θύελλα
και μετά τη θύελλα θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν", είναι η πρόκληση μας να έχουμε το ίδιο είδος
βαθιάς ρίζας. Ιερεμίας 17: 7-8: "Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο
Κύριος είναι η ελπίς. Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον
εξαπλόνει τας ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα αλλά το
φύλλον αυτού θέλει θάλλει· και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω έτει της ανομβρίας ουδέ θέλει παύσει
από του να κάμνη καρπόν.
Ο Δαβίδ μοιράζεται τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή του στους Ψαλμούς. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 3
ότι φυτεύεται πλάι στους ρύακες του Θεού και οι ρίζες του αναπτύσσονται όλο και βαθύτερα,
ανεξάρτητα από το ποια ζωή βγάζει το δρόμο του. "Θα είναι σαν ένα δέντρο που φυτεύεται από τα
ποτάμια του ύδατος, το οποίο θα παράγει το φρούτο του στην εποχή του, του οποίου το φύλλο δεν
θα μαραθεί, και ό, τι κάνει θα ευημερήσει" (Ψαλμός 1: 3).
Σημείωση: Η Debbie Saiz είναι Εθνική Διευθύντρια των ανύπαντρων της UPCI, διευθύντρια του Promotions Director for the
SoCal UPCI Ladies Ministries Υπουργεία Υπηρέτρων της UPC SoCal και σύζυγος του Ποιμένα στο αποστολικό κέντρο
Bayside στο Torrance της Καλιφόρνια. Είναι κάτοχος B.A. Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας στο Monroe και από
το Πανεπιστήμιο Twin-Cities.

Πιστεύω στα Θαύματα
Από την Vercinia Reed

" Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ
περιπατείτε, ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και στερεούμενοι εν τη
πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. "
(Κολοσσαείς β/2:6-7)
Η κηπουρική εύκολα προσφέρεται για πνευματική εφαρμογή και ο Ιησούς τη
χρησιμοποίησε συχνά. Δεδομένου ότι τα παιδιά απορροφούν εύκολα
πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων, οι παραβολές κηπουρικής
προσφέρουν μια εξαιρετική πρακτική ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στις Γραφές και προσευχές.
Κάποτε ζούσα σε μια μικρή πόλη, σε ένα μεγάλο παλιό σπίτι, με μια πολύ μεγάλη αυλή. Κάθε
άνοιξη φύτευα έναν κήπο. Παρόλο που δεν μου άρεσε η σκληρή, ζεστή δουλειά, μου άρεσε το
αποτέλεσμα της εργασίας μου: κήπος-φρέσκες ντομάτες, μπρόκολο, κρεμμύδια και άλλα. Τώρα ζω
σε μια τεράστια πόλη σε ένα μεσαίου μεγέθους διαμέρισμα χωρίς αυλή. Αντί ενός κήπου, έχω φυτά
εσωτερικού χώρου. Δεν προσφέρουν τις ίδιες βρώσιμες ανταμοιβές, αλλά βρίσκω το πράσινο
χαλαρωτικό.
Πριν από αρκετούς μήνες, μετέφερα όλα τα φυτά μου σε μια γωνία. Δυστυχώς, δεν λαμβάνουν πια
τόση ηλιακή ακτινοβολία εκεί που τα έβαλα και συνεχίζω να ξεχνάω να τα ποτίζω. Εκεί που
κάθομαι σήμερα το πρωί βλέπω φύλλα σε διάφορες αποχρώσεις κίτρινου και καφέ. Μερικά ήδη
στέγνωσαν και έπεσαν. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται μεγάλη προσοχή.
Ένα καλό σύστημα ριζών ενώ σπάνια φαίνεται, εξαπλώνεται σε αναζήτηση τροφής για την
σταθεροποίηση της ανάπτυξης προς τα πάνω. Είναι επίσης απαραίτητο να επιβιώσει από τις
προσωρινές ξηρασίες, την έλλειψη του ήλιου και τις καταιγίδες. Προσπαθούμε να είμαστε
ριζωμένοι και γειωμένοι σ 'Αυτόν (Εφεσίους 3:17) έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε το

θρεπτικό "φως" Του (Ιωάννης 8:12) και το "ζωντανό νερό" (Ιωάννης 7: 37-39) για να αντέξουμε τις
δύσκολες στιγμές.
" Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλόνει τας ρίζας
αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα αλλά το φύλλον αυτού θέλει
θάλλει· και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω έτει της ανομβρίας ουδέ θέλει παύσει από του να κάμνη
καρπόν. " (Ιερεμίας ιζ/17:8) Εντούτοις, τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να συνδεθούν ριζικά,
να συσπειρωθούν γύρω σε μια άκαρπη προσπάθεια να επεκταθούν, αν δεν μεταφερθούν σε ένα
μεγαλύτερο δοχείο. Εμείς, επίσης, μπορούμε να δεσμευτούμε στην παρούσα κατάσταση μας,
περιορίζοντας την έκταση της διακονίας μας, αν αποφύγουμε ευκαιρίες να μετακινηθούμε σε
μεγαλύτερες καταστάσεις.
Ριζωμένοι σωστά, μας δίνεται η δυνατότητα να μεγαλώσουμε και να φέρουμε πνευματικούς
καρπούς, σε κάθε εποχή. "Κύριε, βοηθήσε μας να ωριμάσουμε και να ενθαρρύνουμε με λόγους
ζωής στον κατάλληλο καιρό και με τον σωστό τρόπο αλλά και να μπορούμε να αποφύγουμε να
μιλήσουμε αν θα επρόκειτο να βλάψουμε κάποιον. Βοήθησε μας να γαλουχήσουμε τους νέους που
μας εμπιστεύθηκες καθώς ζούμε μια ζωή που αντικατοπτρίζει το επιδέξιο χέρι Σου. Είσαι πράγματι
ο Μέγας Κηπουρός ".
Ήρθε η ώρα νομίζω να φροντίσω τα φυτά μου.
Σημείωση: Η Vercinia Baily Reed και ο σύζυγός της, ο Μπραντ, χρησιμεύουν ως AIMers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
όπου εκπροσωπούν την Εκκλησία Άφθονης Ζωής. Παλαιότερα εργαζόταν ως Παθολόγος πάνω στην Ομιλία -Γλώσσα στις
Η.Π.Α., αυτή τη στιγμή είναι ευτυχισμένη ως μαμά του Τζάντεν (ηλικίας 14 ετών) και του Ηλία (ηλικίας 7 ετών). Επίσης
προσπαθεί να υποταχθεί στη χάρη και στο πνευματικό κλάδεμα που τόσο συχνά έχει ανάγκη. Ο καλός καφές και η αίσθηση
του χιούμορ της αρέσουν αλλά η προσευχή είναι ζωτικής σημασίας.

Από το Ταχυδρομείο
Αυτό ήταν απλά υπέροχο. (ενημερωτικό δελτίο Ιουλίου) Σας ευχαριστώ. Ζήτησα τον Θεό για ένα
συγκεκριμένο λόγο σήμερα - και ήρθε εγκαίρως. Σας αγαπώ πολύ πάντα και εκτιμώ τη δουλειά
που κάνετε.
Debbie Sanders, διευθυντής, Director, Today's Christian Girl, UPCI
Ευχαριστώ! Τι ευλογία είναι για μένα να διαβάζω αυτά τα θαύματα! (Ιούλιος, ενημερωτικό δελτίο
LPI) Τι εκπληκτικό Θεό υπηρετούμε! -Sue Dean, γραμματέας των γυναικείων διακονιών της
Αριζόνας.

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, Γεωργιανά, Ιαπωνέζικα, Σουιδικά, Βιετναμέζικα, Μπάγκλα, Τάι
και Κορεάτικα.
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να βρούμε Σέρβους, Βούλγαρους και Εβραίους 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!

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
Σας παρακαλούµε 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!

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).

