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Ο Δρόμος Για το Σπίτι 
Από την Mary Loudermilk 

"Κάποιος είχε δύο γιούς." Έτσι ξεκινά η ιστορία του Ιησού που ονομάζουμε 
η Παραβολή του Ασώτου Υιού. Τα δύο αγόρια έμοιαζαν διαφορετικά στον 
χαρακτήρα και στα ενδιαφέροντα. Το νεότερο θα μπορούσαμε να τον 
ονομάσουμε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Πήρε το μερίδιο της 
κληρονομιάς και έφυγε ψάχνοντας για την καλή ζωή. Ο μεγαλύτερος 
αδελφός συνέχισε να εργάζεται στο σπίτι. 
 
Τι είναι ο άσωτος; Το Dictionary.com το προσδιορίζει ως "ένα άτομο που 

ξοδεύει ή ξόδεψε τα λεφτά του ή την περιουσία του με αλόγιστη σπατάλη. Σπάταλος." Επίσης 
χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε κάποιον που απομακρύνθηκε από τον 
Θεό και την εκκλησία. Εκείνοι λοιπόν που σπατάλησαν την πνευματική τους κληρονομιά. 
 
Πολλοί από εμάς προσευχόμαστε για να δούμε τα άσωτα να επιστρέφουν στο μέρος τους, 
στην οικογένεια του Θεού. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πάντοτε τις αιτίες που έφυγαν - 
απογοήτευση, πληγές, χαμένη πίστη ή απλώς τα θέλγητρα του κόσμου- επιθυμούμε όμως να 
επιστρέψουνε πίσω σε μας. Συχνά το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
προσευχηθούμε να έρθουν στους εαυτούς τους και να επιστρέψουν σπίτι. 
 
Μερικές φορές ο δρόμος της επιστροφής είναι μακρύς και μοναχικός. Κάποιος μπορεί μόνο να 
φανταστεί τα συναισθήματα που ο άσωτος θα πρέπει να νιώθει καθώς γυρνά πίσω. Ντροπή. 
Αναμονή. Διστακτικότητα. Ερωτηματικά. Τι θα λένε όλοι; Θα με δεχθούνε πίσω; Θα με 
αποφεύγουν ή θα με κοιτάζουν αφ’ υψηλού; Θα με συγχωρήσουν; Θα μπορέσω να 
προσαρμοστώ; 
Όταν προσεύχεστε για τον δικό σας άσωτο, ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει ένα 
συγκεκριμένο εδάφιο που θα μπορείτε να προσεύχεστε και να ζητάτε για το αγαπημένο σας 
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πρόσωπο. Εδώ είναι κάποια εδάφια που θα μπορούσατε να προσευχηθείτε. 

 Να συνέλθει στον εαυτό του, να αναγνωρίσει την ανάγκη του να επιστρέψει σπίτι 
(Λουκάς ιε\15:17-18). 

 Να μετανοήσει και να επιστρέψει από τις αμαρτίες του. (Παροιμίες κη\28:13; Ιεζεκιήλ 
ιη\ 18:21; Β΄ Κορινθίους ζ\7:10). 

 Να θυμηθεί το έλεος του Θεού. (Ψαλμοί λδ\34:18; Ιωήλ β\2:13). 
 Να νιώσει την πνευματική πείνα. (Ματθαίος ε\5:6; Ιωάννης ς\6:33-35). 
 Ο Θεός να φέρει και πάλι την χαρά της σωτηρίας. (Ψαλμός να\51:12). 

Ο άσωτος υιός δεν επέστρεψε αμέσως στο σπίτι του πατέρα του. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό 
παρέμεινε σε εκείνον τον μακρινό τόπο μέχρι η απελπισία να του στρέψει τα πόδια προς το 
σπίτι. Πρέπει να είμαστε επίμονοι στις προσευχές μας και να μην αυξάνει η ανησυχία μας 
καθώς προσευχόμαστε και προσμένουμε (Γαλάτες ς\6:9). Πρέπει να ετοιμάσουμε τους 
εαυτούς μας για να πλησιάσουμε με αγάπη, με έλεος και συγχωρητικότητα. Ας τρέξουμε να 
τους συναντήσουμε και να τους υποδεχθούμε σπίτι. 
 
" Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ 
αυτού και εσπλαγχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν 
αυτόν. " (Λουκάς ιε\15:20). 
 
 
Σημείωση: Mary Loudermilk από το Hazelwood, Missouri, της αρέσει να μελετά και να μιλά για τον Λόγο του Θεού. 
Είναι αρθρογράφος του περιοδικού Reflections Magazine. 

  

 

  

Προσευχόμενοι για τα Άσωτα 
Από την Carla Calhoun 

 
Σχεδόν με όποιον συναναστρεφόμαστε έχει στο περιβάλλον του έναν 
άσωτο. 
  
Είναι τόσα τα συναισθήματα. Μπορεί να νιώθουμε ενοχή, θυμό, θλίψη, 
ντροπή ή τύψη καθώς τους βλέπουμε να επαναλαμβάνουν την ίδια 
αμαρτία ξανά και ξανά και να συνεχίζουν να κάνουν κακές επιλογές. Είναι 
πολύ εύκολο να γίνουμε πικροί αλλά δεν πρέπει να υποκύψουμε. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε  πως ο Θεός τους αγαπά πολύ περισσότερο απ’ 
ότι εμείς. 
 

Συνεχίστε να προσεύχεστε, βασίζονται πάνω μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι προσευχές 
μας είναι σαν βλήματα που μπορούν να αναχαιτίσουν τους κινδύνους που απειλούν το άσωτο 
παιδί μας.  
Μπορούμε να ελπίζουμε πως τα παιδιά μας θα επιστρέψουν από την γη του εχθρού. Ο Θεός 
δεν τα ξέχασε. Τα σχέδια Του δεν ματαιώθηκαν επειδή τα παιδιά μας μπήκαν σ’ έναν άστατο 
δρόμο. Στον Ιερεμία λα\31:16-17 υπόσχεται, " Παύσον την φωνήν σου από κλαυθμού και τους 
οφθαλμούς σου από δακρύων· διότι το έργον σου θέλει ανταμειφθή, λέγει Κύριος· και θέλουσιν 
επιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπίς εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα 
σου θέλουσιν επιστρέψει εις τα όρια αυτών." 
  
Απόρριψε τον φόβο. Ένα ακρώνυμο για τον φόβο είναι (στα αγγλικά)  "Ψευδή στοιχεία που 
εμφανίζονται αληθινά." Το πιο αποτελεσματικό όπλο του εχθρού είναι η παραπλάνηση. Εάν 
αποδεχθούμε το ψέμα του Σατανά που λέει ότι το παιδί μας δεν θα αλλάξει ποτέ τότε έχουμε 
πέσει θύματα σ’ ένα από τα πιο παλιά του κόλπα. Ο εχθρός γνωρίζει πως ο καιρός είναι 
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σύντομος και εργάζεται υπερωρίες. Γίνετε ο χειρότερος εφιάλτης του! 
" Ενθυμείσθε τον Κύριον, τον μέγαν και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των 
υιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας." (Νεεμίας δ\ 4:14). 
  
Αγκαλιάστε την χαρά. Είναι ένα ζωτικό όπλο στον πνευματικό πόλεμο της μεσιτείας. Όταν τα 
παιδιά μας αποφασίσουν να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι αντίθετο από αυτό που τα διδάξαμε, 
μπορούμε ακόμη να αγαλλόμαστε και να τον ευχαριστούμε για ότι έχει ήδη κάνει και ότι θα 
κάνει στο μέλλον. Η χαρά δεν βασίζεται στο συναίσθημα αλλά στην γνώση.  Στον Νεεμία 
η\8:10 μας βεβαιώνει, "διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας." 
  
Προσεύχεστε χωρίς αμφιβολία. Η αμφιβολία βάζει τις καταστάσεις μεταξύ μας και του Θεού 
ενώ η πίστη βάζει τον Θεό μεταξύ μας και των καταστάσεων. 
  
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ= Εσείς - Η Κατάσταση - Ο Θεός 
ΠΙΣΤΗ =   Εσείς - Ο Θεός - Η Κατάσταση 
  
Φτιάξτε μία ομάδα προσευχής. Αναζητήστε μερικούς ανθρώπους που μπορείτε να τους 
εμπιστευτείτε και που αληθινά θέλουν να σας υποστηρίξουν. Δώστε τους συγκεκριμένα 
αιτήματα, μοιραστείτε απαντήσεις στις προσευχές και ευχαριστήστε τους. 
 
Απελευθερωθείτε από την ενοχή και την ντροπή. Αφήστε την επιθυμία να κατηγορήσετε 
τον εαυτό σας, τους άλλους ή τον Θεό για ότι συνέβη. Συνειδητοποιήστε πως η ανησυχία δεν 
βοηθά σε τίποτα εσάς ή εκείνους. Στρέψτε την ανησυχία σε προσευχή. 
  
Προσευχηθείτε συγκεκριμένες προσευχές. Προσεύχεστε τακτικά για την προστασία του 
παιδιού σας από το παράνομο σεξ, τους εθισμούς, τις αιρέσεις και άλλες καταστροφικές 
δυνάμεις. Ζητήστε προστασία από τον πειρασμό, από το κακό, από ανθρώπους που κάνουν 
το κακό, αρνητικές επιρροές, τον Σατανά και τις λάθος σκέψεις. Εμπιστευτείτε τον Θεό να 
χρησιμοποιήσει τις κακές τους εμπειρίες  για να ανοίξει τα μάτια τους στην αλήθεια και να τους 
οδηγήσει σε σοφότερες αποφάσεις. 
  
Η μεγαλύτερη επιρροή μας στους γιούς και στις κόρες μας είναι να αντανακλούμε την χάρη του 
Θεού, την αλήθεια Του και την αγάπη Του. Όσο τα παιδιά μας είναι ζωντανά υπάρχει ελπίδα. 
Κρατηθείτε από την ελπίδα ότι θα επιστρέψουν. Να θυμάστε ο Θεός τα αγαπά περισσότερο 
απ’ ότι εμείς!  
  
Σημείωση:Η Carla είναι παντρεμένη με τον Allan Calhoun εδώ και είκοσι πέντε χρόνια. Έχουν δύο κόρες  την Janessa 

(23) και την Amy(19). Ο σύζυγος της ήταν ποιμένας στο Barrie, Ontario για δεκαεφτά χρόνια, ήταν AIMers στην 

Ιρλανδία για δύο χρόνια και τώρα είναι ιεραπόστολοι στην Ολλανδία. 

  

Συνεχίστε να προσεύχεστε για τους Άσωτους 
Από την Cathy Conn 
 

Το βασικό νόημα της λέξης άσωτος είναι η δαπάνη. Η Βιβλική ιστορία του 
ασώτου υιού λέει, " εδαπάνησε πάντα." 
  
Αυτό το μωράκι που κρατούσαμε στα χέρια μας και το φροντίζαμε τώρα 
δαπανά τη ζωή του μακριά από τον Θεό. Πως συνέβηκε αυτό; Φαίνεται 
πως το φορτίο του να αντιμετωπίζει κανείς ένα παιδί που έφυγε μακριά από 
τον Θεό είναι σχεδόν ασήκωτο μερικές φορές. 
  

Ως μητέρα ενός ασώτου παιδιού, αντιμετωπίζουμε την ενοχή, τον θρήνο και την αίσθηση της 
αποτυχίας. Νιώθουμε έναν βαθύ πόνο καθώς βλέπουμε τα παιδιά μας να κάνουν κακές 
επιλογές, γνωρίζοντας ότι θα τους προσφέρουν τόσες λύπες. Είναι τόσο δύσκολο να κάτσεις 
και να παραμείνεις ήσυχη βλέποντας τη ζωή του να στροβιλίζεται. Αν μπορούσαμε μόνο να 
γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, εκεί που τα βάζαμε για ύπνο και όταν τα κρατούσαμε από τα 

 

 



χεράκια τους για να μην χτυπήσουν. Αυτό θα έφερνε ησυχία στην ψυχή μας. 
  
Πώς θα πρέπει να προσευχόμαστε για το ξεστρατισμένο παιδί; Τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αλλάξουμε την πορεία της ζωής του; Στην αρχή ήμασταν αποκαρδιωμένοι και γεμάτοι αγωνία 
που μόνο κλαίγαμε στην προσευχή. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος. 
  
Η Βίβλος λέει πως ο άσωτος υιός ξόδεψε τα πάντα και άρχισε να στερείται. Πιστεύω πως 
αυτός ο γιός επιτέλους κατάλαβε πως δεν είχε τίποτα και θυμήθηκε πως ήταν στου πατέρα του 
το σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να φέρει στο μυαλό του 
ασώτου μας τις πολλές στιγμές που ένιωσε το υπέροχο και δυναμικό άγγιγμα του Αγίου 
Πνεύματος. 
  
Ζήτα από τον Κύριο, "Καθώς οι άσωτοι σηκώνονται το πρωί θύμισε τους εκείνες τις πολύτιμες 
στιγμές που αισθάνθηκαν το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Όταν ξαπλώνουν την νύχτα φέρε 
πίσω όλες εκείνες τις αναμνήσεις όταν ένιωθαν την ειρήνη του Θεού στη ζωή τους. Θύμισε 
τους εκείνες τις υπέροχες στιγμές των διακοπών και των γευμάτων γύρω από το οικογενειακό 
τραπέζι. Κύριε απομάκρυνε τις πληγές, θεράπευσε την πικρία τους και φέρε τους στον εαυτό 
τους. Απομάκρυνε τον θυμό και αντικατέστησε τον με χαρά. Αφαίρεσε την σκληρότητα και βάλε 
μαλακή καρδιά. Αφαίρεσε την υπερηφάνια και βάλε ταπείνωση. Ανανέωσε την γνώση τους στις 
Γραφές και δώσε τους αγάπη για τον Λόγο Σου. Αφαίρεσε κάθε τι που τους εμποδίζει να 
έρθουν πίσω σε Σένα Κύριε." 
  
Η Βίβλος λέει πως ο πατέρας είδε από μακριά τον άσωτο. Μήπως ο πατέρας δεν είχε 
παραιτηθεί ποτέ από το πιστεύει πως ο γιός του θα γύριζε πίσω; Πιστεύω πως θα πρέπει να 
κοιτάζουμε με προσμονή και να βλέπουμε για την επιστροφή του δικού μας ασώτου. Ο Θεός 
υπόσχεται ότι δεν θα μας απογοητεύσει. Ότι και αν κάνουν τα παιδιά μας πρέπει να 
συνεχίζουμε να τα αγαπάμε  όπως ο Ιησούς τα αγαπά.  
Ένα είναι σίγουρο, ποτέ μην πάψεις να προσεύχεσαι για το άσωτο παιδί σου. Η γυναίκα που 
δεν έπαψε να ενοχλεί τον άδικο κριτή πήρε αυτό που ζητούσε. 
 
Σημείωση: Η Cathy Conn είναι παντρεμένη με τον Rev. Mike Conn, ποιμένα της Apostolic Church of Topeka. Έχουν 
δύο όμορφες κόρες και δύο όμορφα εγγόνια. Είναι επίσης Πρόεδρος του Kansas Ladies Ministries. 

  

Από το Ταχυδρομείο 
 
Αδ. Akers, 
 
Χαιρετισμούς στο γλυκό Όνομα του Ιησού! Επιθυμώ τόσο να λάβω το τεύχος στα Ισπανικά 
καθώς έχω τόσες φίλες που θα ευλογηθούν από αυτό. 
 
Ζητώ να λαβαίνω την Ισπανική έκδοση αυτού του ηλεκτρονικού εντύπου. Παρακαλώ αρχίστε 
με το τελευταίο που μόλις έλαβα. Θα μου άρεσε να μοιράσω τα θαυμάσια άρθρα του! 
 
Είθε ο Θεός να ευλογήσει και να σας ευοδώσει  σε ότι κάνετε για την Βασιλεία Του! 

Judy Schreckhise, Missionary 

  

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 και Νορβηγικά. Θα προσθέσουμε έναν Πολωνό 
σύντομα. 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 

 

 
 

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 

  

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 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). 

 

  

Ministries we support... 

 
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 και τοποθέτηση παιδιών σε 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/


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. 

 

 

Δείτε ότι συμβαίνει στα κοινωνικά μας δίκτυα: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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