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Οι Προσευχές μου, Ο Κήπος Μου, Η Ζωή μου
Από την Vicki Simoneaux

Έχουμε την τάση να μιλάμε πολύ για την προσευχή και με ευκολία λέμε "Θα
σας προσευχηθώ γι 'αυτό." Και αυτό πραγματικά εννοούμε. Το κάνουμε
πραγματικά. Όσον αφορά τον κήπο.
Είχα την ευλογία να έχω έναν παππού που ήταν ένας πραγματικός
κηπουρός από το Νότο. Φύτευε μπιζέλια, πατάτες, αγγούρια, καλαμπόκι και
σχεδόν ότι μπορούσε να καλλιεργηθεί στην κομητεία Perry, της Αλαμπάμα.
Σαν νεαρό κορίτσι, σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να περάσω μια
εβδομάδα μαζί του στο παλιό αγρόκτημα. Κατά κάποιο τρόπο, πίστευα ότι το έργο μου θα
μπορούσε να ήταν περισσότερο παιχνίδι και λιγότερη δουλειά. Ωστόσο, ο παππούς θα με άφηνε
να δουλέψω μέχρι να βαρεθώ ή να κουραστώ και έπειτα θα με άφηνε να παίξω. Καθώς ήμουν
έφηβη, η κηπουρικής έγινε λιγότερο διασκεδαστική και ήθελε περισσότερη δουλειά. Δεν ήταν
πλέον φοβερό να περάσει κανείς μια εβδομάδα στην Perry County σε ένα παλιό αγρόκτημα.
Στη ζωή, η προσευχή είναι μοιάζει κάπως έτσι, έρχεται με μια νότα λάμψης όταν μιλάμε για αυτήν,
διαβάζουμε βιβλία για αυτήν και μάλιστα πηγαίνουμε σε ειδικά σεμινάρια γι 'αυτήν. Όταν όμως
φτάνουμε σε πραγματικές προσευχές τότε γίνεται λιγότερο λαμπερή.
Φαίνεται ότι μερικές φορές χρησιμοποιούμε την προσευχή ως κουμπί πανικού. Ο κήπος της ζωής

είναι μαραμένος και εισχωρούν παράσιτα. Τι κάνουμε; Πανικοβαλλόμαστε και προσευχόμαστε. Δεν
πρέπει να καθόμαστε και να περιμένουμε μέχρι να έρθει η ξηρασία. Δεν πρέπει να περιμένουμε
μέχρις ότου να ξεραθούν οι κήποι μας και μετά να φέρνουμε με δεξαμενές το νερό που θα πνίξει τα
μαραμένα φυτά μας με την ελπίδα να αναβιώσουν. Ναι, το νερό θα βοηθήσει, αλλά το καθημερινό
πότισμα του αγρότη θα αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Καθώς ζούσαμε στη Ζιμπάμπουε της Νότιας Αφρικής, διαπιστώσαμε τη διαφορά στους κηπουρούς
επιβίωσης και στους κηπουρούς του εμπορίου και της κτηνοτροφίας. Οι κηπουροί διατροφής θα
παράγουν αρκετά για να τροφοδοτήσουν ένα νοικοκυριό για μερικούς μήνες. Οι κηπουροί που
καλλιεργούσαν για αρτοσκευάσματα παρήγαγαν αρκετά ώστε να διανέμουν όχι μόνο τις
οικογένειές τους, τους γείτονές τους και το έθνος τους, αλλά παρήγαγαν επίσης αρκετά για να
εξάγουν πέρα από τα σύνορά τους.
Πρέπει να ζούμε και να προσευχόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε οι ζωές μας και οι προσευχές μας να
έχουν μεγάλη εμβέλεια.
Ίσως ένας καλύτερος τρόπος να πω ότι θα ήταν ότι είμαστε κηπουροί της Βασιλείας ή αλλιώς να
προσευχόμαστε προσευχές της Βασιλείας. Μπορεί να μην είναι πολύ λαμπερό. Μπορεί ακόμη και
να είναι δύσκολο κατά περιόδους, αλλά τι αμοιβή είναι για τον κηπουρό όταν καθίσει στο τραπέζι
να γευτεί τους καρπούς της εργασίας του. Είθε οι προσευχές και η ζωές μας να καλλιεργηθούν με
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε τις ανταμοιβές!
Σημείωση: Αφού πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια στην Αφρική ως ιεραπόστολοι της UPCI, η Vicki Simoneaux
απολαμβάνει τώρα τη ζωή στο Χιούστον του Τέξας, όπου ο σύζυγός της ποιμαίνει το Victory Worship Centre. Της αρέσει να
περνάει χρόνο με την οικογένειά της, ειδικά με την εγγονή της, την Έμιλυ.

Έρχομαι στον κήπο Μόνη Μου
Από την Jessica Marquez

"Έρχομαι μόνος στον κήπο, ενώ η δροσιά είναι ακόμα στα τριαντάφυλλα και
η φωνή που ακούω να πέφτει στο αυτί μου, ο Υιός του Θεού αποκαλύπτεται
και περπατά μαζί μου και μιλάει μαζί μου ..." ("Στον κήπο" του C. Austin
Miles).
Τα λόγια από έναν παλιό αγαπημένο ύμνο της παιδικής μου ηλικίας
ξεκινούσαν και η ψυχή μου κινήθηκε όταν άρχισε η χορωδία "Και περπατά
μαζί μου και μιλάει μαζί μου.
Ως παιδί, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τις αμέτρητες φορές που θα έλεγα “να περπατήσει και
να μιλήσει μαζί μου” σε περιόδους δυσφορίας, καταναγκασμού, αγωνίας, πόνου, θλίψης και
αποτυχίας. Όμως, ως ενήλικας, πάντα ήξερα ότι ο Θεός που γνώρισα ως παιδί σίγουρα δεν θα με
απογοήτευε, ούτε θα με άφηνε ή ούτε θα με εγκατέλειπε.
Οι παρακάτω στίχοι, με τίτλο "Η Προσευχή στον Κήπο" έρχονται στο μυαλό μου καθώς η μελωδία
αντηχεί στις σκέψεις μου:
Τότε ο Ιησούς ήρθε μαζί τους σε ένα μέρος που ονομάζεται Γεθσημανή και είπε στους μαθητές:
«Καθίστε εδώ ενώ πηγαίνω και προσεύχεσθε εκεί». Και πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο
γιους του Ζεβεδαίου και τους είπε. . "μείνετε εδώ και φυλάτε μαζί μου" (Ματθαίος κς/26:36-38
παραφρασμένο).

Η Γεθσημανή είναι ένας τόπος συντριβής, όπου σπάει η θέληση και η σάρκα. Ο Δρ. Cindy Miller
είπε κάποτε: «Πώς θα φτάσουμε στο σταυρό, αν δεν το καταφέρουμε από τη Γεθσημανή; Θα
περιπλανιόμαστε για πάντα στον κήπο, μη αφήνοντας τον εαυτό μας να σπάσει ενώπιον του
Κυρίου;»
Οι λέξεις ακούγονταν στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
σήμερα. Μου ζητά να πάρω τον σταυρό μου και να τον ακολουθήσω αλλά πώς μπορώ να
περπατήσω μαζί Του και Αυτός μαζί μου, πώς μπορώ να μιλήσω μαζί Του και Αυτός μαζί μου,
μέχρι να μπορώ να πω: "Όχι το θέλημά μου αλλά το δικό Σου. "
Η συντριβή έρχεται ξανά και ξανά, όσες φορές χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε ότι το προχώρημα
μας μας οδηγεί στον προορισμό που βρίσκεται μπροστά μας. Είναι κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας που κάποιος συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος δεν επιβραδύνεται ποτέ. Τα γλυκά μωρά
γίνονται αγαπημένοι νεαροί ενήλικες. Ως μητέρα δύο εφήβων που βρίσκονται στο χείλος της
αποχώρησης για το κολλέγιο, βλέπω τα παιδιά που προσευχόμουν επιμελώς από τη στιγμή που
ήξερα ότι τα έφερνα μέσα μου. Ζητώ από τον Θεό να ψάξει την καρδιά μου, καθώς και τη δική
τους.
Προσεύχομαι ότι θα βρουν το χρόνο τους μόνοι στον κήπο, καθώς θα αναζητούν το πρόσωπο και
τη θέληση του Θεού τους. Καθώς η μελωδία του παλιού ύμνου αντηχεί στα αυτιά μου, παραμένω
ήσυχη - περιμένοντας και βλέποντας και προσευχόμενη - ότι και αυτοί θα ακούσουν τη φωνή Του.
"Εγώ θα μείνω στον κήπο μαζί Του, αν και η νύχτα γύρω μου πέφτει, αλλά με προσκαλεί να πάω,
μέσα από τη φωνή Του θλίψη, η φωνή Του για μένα καλεί".
Note: Η Τζέσικα Μάρκεζ είναι Διάκονος της United Pentecostal Church International της Ινδίας και Βορειοαμερικανή
ιεραπόστολος στην πόλη του Μαϊάμι. Είναι επίσης ιδρυτής και διευθυντής των Women Ministering to Women, International.
Η μεγαλύτερη χαρά της είναι ο σύζυγός της, Αντόνιο και τα δύο πιο υπέροχα παιδιά του κόσμου, Antonio Jr. και Lexy.

Η Πρώτη Αγάπη
Από την Jackie Little

Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε πώς είναι "να ερωτεύεσαι"; Κάποιοι θα
έλεγαν ότι σκέφτονται συνεχώς το πρόσωπο - μέρα και νύχτα. Άλλοι θα
περιέγραφαν τη λαχτάρα να είναι μαζί. Αυτά τα ίδια συναισθήματα και οι
συμπεριφορές φανερώνονται όταν ερωτευόμαστε τον Ιησού.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να αγαπήσουμε σε αυτόν τον
κόσμο. Λατρεύω τον ήλιο, το παγωτό και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
Αγαπώ να κάθομαι μπροστά στη φωτιά, να ακούω το γέλιο των παιδιών μου, να
οδηγώ κατά μήκος της όμορφης ακτής του Maine και να βγαίνω ραντεβού με τον σύζυγό μου. Μου
αρέσει να μοιράζομαι την αλήθεια του Ευαγγελίου με μια πεινασμένη ψυχή, να ανανεώνεται από το
Λόγο του Θεού και να αγκαλιάζει την παρουσία του Κυρίου.
Μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε πρώτα τον Θεό, αλλά είναι αλήθεια; Η πρώτη μας αγάπη
αποδεικνύεται από το πώς ξοδεύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας. Η αγάπη μας για τον Θεό
αποδεικνύεται όταν Τον σκεφτόμαστε συνεχώς και επιθυμούμε να είμαστε στην παρουσία Του.
"Θεέ, συ είσαι ο Θεός μου· από πρωΐας σε ζητώ· σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σαρξ μου."
(Ψαλμός ξγ/63:1).
"Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών." (Ιερεμίας κη/

29:13).
Πώς θα γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι αγαπάμε τον Θεό; Θα το γνωρίσουν μέσα από την
παρατήρηση των ενεργειών μας. Όταν είμαστε ευγενικοί σε εκείνους που μας έχουν πληγώσει,
όταν συνεχίζουμε να υπηρετούμε ακόμη κι όταν οι άνθρωποι είναι ανυπόφοροι, όταν δίνουμε τα
οικονομικά μας για να στηρίξουμε το έργο Του και όταν Τον κάνουμε προτεραιότητα.
* "Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και
εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή. " (Μάρκος
ιβ/12:30).
* "Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. "
(Ιωάννης ιγ/13:35).
* "Γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός
συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού.
" (Εφεσίους δ/4:32).
Οι καθημερινές μας επιλογές απεικονίζουν τις προτεραιότητές μας και αποκαλύπτουν εάν είναι ή
όχι η πρώτη μας αγάπη. Αυτές οι καθημερινές επιλογές έχουν αντίκτυπο στην πορεία που θα
επιλέξουν τα παιδιά μας στο μέλλον. Εσκεμένα να επιλέγετε τις προτεραιότητές σας. Επιλέξτε με
σύνεση και κάνετε τον Θεό την πρώτη σας αγάπη.
Σημείωση: Η Jackie Little είναι πρόεδρος District Ladies Ministries στο Maine. Είναι ευλογία για εκείνη να υπηρετεί στην
κοινότητα Lewiston, Maine, δίπλα στον σύζυγό της, ποιμένα Todd Little. Έχει δύο υπέροχα παιδιά τους Nathan, 15 ετών,
και Kristen, ηλικίας 13 ετών.

Από το Ταχυδρομείο
Τα άρθρα στο σημερινό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ενημερωτικό δελτίο LPI του Δεκεμβρίου) ήταν
όμορφα. Σας ευχαριστώ για την αριστεία του πνεύματος που υπάρχει σε αυτή τη διακονεία. Crystin Latta
Ένδοξη Αναφορά
Δόξα τον κύριο! Δόξα στο Θεό. Περιμένω αυτή τη στιγμή να μοιραστώ αυτή την όμορφη
μαρτυρία της δύναμης της μεταμόρφωσης και της συμφιλίωσης του Θεού στη ζωή των γιων μου.
Ο έφηβος γιός μου άρχισε να επαναστατεί. Ο εχθρός μου έλεγε ότι δεν θα επιστρέψει. Άρχισα
να παρεμβαίνω με ώρες και νύχτες στην προσευχή. Στις αρχές του έτους, ο γιος μου άρχισε να
κάνει μικρά βήματα προς τον Θεό.
Τώρα, καθώς γράφω αυτή τη μαρτυρία, έχει δεσμευτεί πλήρως στον ΘΕΟ και τους
εμπλεκόμενους στην ομάδα "Δοξολογία και Λατρεία", στη Διακονία, στην Εβδομαδιαία Συνάντηση
Προσευχής, στην Ομάδα Νέων. Μου είπε επακριβώς: "Μαμά, όταν ήμουν στον κόσμο τα έδωσα
όλα εκεί έξω, τώρα που γύρισα πίσω στο Θεό θέλω να τα δώσω όλα και περισσότερα στον Θεό".
Δεν μπορεί να σταματήσει να ευχαριστεί καθημερινά τον Θεό και να μας ευχαριστήσει ως γονείς
που δεν τον εγκαταλείψαμε.
"Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν
τω δέοντι καιρώ."
-Αυτή είναι η Arieta Namakadre. Σύζυγος του ποιμένα της Northern Light Pentecostal Church of
Darwin στην Αυστραλία

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!
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!

Έχουμε ακόλουθους στο Facebook στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες, τη
Σουηδία, την Ελλάδα, την Κολομβία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κίνα, την
Κένυα, την Κροατία, την Ολλανδία, την Γκάνα, την Τζαμάικα, το Πουέρτο Ρίκο,
τη Νότια Αφρική, τα Φίτζι, την Αυστραλία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη Μαλαισία
Ιταλία, Ινδία, Γαλλία, Χιλή, Αγγλία, Αιθιοπία, Λίβανος, Τρινιντάντ, Τομπάγκο,
Νορβηγία, Ονδούρα, Σρι Λάνκα, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Νιγηρία, Βολιβία, Τουρκία, Ιαπωνία,
Μανίλα, Γερμανία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ελ Σαλβαδόρ.
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 or email request to:
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!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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.
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