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Το Καλάθι της Βίβλου για Πολυάσχολες Μαμάδες 
Από την Melani Shock 

  
Σύντομα μετά τη γέννηση του πρώτου μου παιδιού της Kendra και εν συνεχεία 
τη γέννηση του αδελφού της, Bradyn, συνειδητοποίησα ότι είχα μόλις 
παραδοθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής: η πρόκληση της 
εκπαίδευσης των παιδιών του Θεού σε έναν ασεβή κόσμο ώστε όταν γίνουν 
ενήλικες να αγαπούν τον Θεό. Καταλάβετε και πιστεύετε σ’ αυτό που λέει ο 
Λόγος του Θεού και επιλέξτε έναν σύντροφο που να μοιράζεται αυτή την αγάπη 
και την κατανόηση. 
  

Οι αξίες αλιεύονται περισσότερο από ό, τι διδάσκονται. Για να διδάξετε σε ένα παιδί μια αξία 
σημαίνει ότι πρέπει να το ζήσετε, να το καταλάβετε, να τον πείσετε και πρέπει να κατανοήσετε τη 
μέθοδο επικοινωνίας του παιδιού για να μπορέσετε να πιάσετε σωστά αυτό που διδάσκετε. Ω 
ΘΕΕ μου! Τι πρόκληση!  
Η μόνη απάντηση σε αυτό το φαινομενικά ανυπέρβλητο, συντριπτικό δίλημμα είναι η προσευχή 
και ο Λόγος. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να χωρίσουμε την προσευχή και τον Λόγο. Η 
προσευχή μας είναι η συνομιλία μας με το Θεό. Ο Λόγος είναι ο Θεός που μας μιλάει. Είναι 
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σχέση. Δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας παρά να 
προσευχόμαστε μαζί τους. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος να προσευχηθούμε για τα 
παιδιά μας παρά να προσευχόμαστε άμεσα από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. 
  
Εδώ είναι μια πρόταση για τις μητέρες που δυσκολεύονται να μελετήσουν και να προσευχηθούν 
κατά τη διάρκεια αυτής της πολυάσχολης ζωής. 
 Πάρτε ένα καλάθι και τοποθετήστε το σε μια εξέχουσα θέση στο σπίτι σας εκεί που εργάζεστε 
συχνά (όπως η κουζίνα). Μπορεί να είναι ένα καλάθι ή ένα μπολ, ή ό,τι άλλο θέλετε.  
  
Ονομάστε το Καλάθι της Αγίας Γραφής.  
 
Γράψτε μια κάρτα για ξεχωριστές κατηγορίες όπως η εξαντλημένη μητέρα, η στείρα γυναίκα, το 
πεισματάρικο παιδί, η πειθαρχία ενός παιδιού, η απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη κλπ. Κάρτες 
ετικετών με οποιονδήποτε άλλο τομέα της ζωής σας, στον οποίο χρειάζεστε δύναμη, σαφήνεια 
και κατεύθυνση . Γράψτε σε αυτές τις κάρτες όσα εδάφια μπορείτε, που να αποτελούν μια 
προσευχή για την συγκεκριμένη κατάσταση. 
 
Στη συνέχεια, κάθε φορά που είστε καταβεβλημένες , πηγαίνετε στο καλάθι της Αγίας Γραφής. 
Επιλέξτε την κάρτα που σχετίζεται με την παρούσα περίσταση. Προσευχηθείτε πάνω σ’ αυτά τα 
εδάφια  - όχι μόνο μία φορά, αλλά όσες φορές χρειάζεται για να αισθανθείτε την Παρουσία Του 
και την ειρήνη Του. 
  
Κατευθυνθείτε στο καλάθι της Αγίας Γραφής πριν απ’ όλα κάθε πρωί. Πάρτε μια κάρτα από το 
Καλάθι της Αγίας Γραφής το μεσημέρι ή όταν επιστρέφετε στο σπίτι από τη δουλειά. Πριν πάτε 
για ύπνο, σταματήστε στο Καλάθι της Αγίας Γραφής και “φάτε” από τον Ζωντανό Λόγο. 
  
Είναι καλύτερο να γράψετε ολόκληρο το εδάφιο στις κάρτες. Γράψτε όσα εδάφια μπορείτε να 
χωρέσετε σε μια κάρτα και στη συνέχεια να έχετε όσες κάρτες θέλετε για οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο θέμα θέλετε. Αυτό θα γεμίσει τις μέρες σας με δύναμη και θα διδάξει επίσης τα 
παιδιά σας με το παράδειγμα πώς θα πρέπει να βασίζονται στον Λόγο του Θεού και να 
προσεύχονται για το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. 
  
Αντί να «πιάσουν» την απογοήτευσή σας, «πιάνουν» την εξάρτησή σας να προσεύχεστε μέσα 
από τη Γραφή για κάθε σας ανάγκη  
 
  
Σημείωση: Η Melani Shock είναι από την Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνα και είναι πολύ πιο ευτυχισμένη όταν βρίσκεται μαζί 
με τον σύζυγό της, τον Τέρι, τα δύο παιδιά της, την Kendra και τον Bradyn, και τον σκύλο της Roxy. Ως συντονιστές της 
International Leadership Development για την UPCI, αυτή και ο σύζυγός της ταξιδεύουν με πλήρη απασχόληση και 
εργάζονται πάνω στην ηγεσία, στη διδασκαλία και την ποιμαντική ανάπτυξη τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και 
παγκοσμίως. 

 
 

Δίδαξέ Μας Να Προσευχόμαστε 
Από την Barbara Hilderbrand  

  
Πλησιάζοντας στο Τείχος, νόμιζα ότι το άκουσα. Ένας ήχος που έμοιαζε να 
προέρχεται από τις ίδιες τις πέτρες. Αυτός ο συγκεκριμένος τόπος - σιωπηλός και 
άγιος - όπου είχαν συγκεντρωθεί οι ευσεβής, ήταν πολύ κοντά όπου ο Ιησούς 
είπε, "Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· Σᾶς λέγω ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ 
λίθοι θέλουσι φωνάξει." (Λουκάς ιθ/19:40). 

 

 



 

 

  
Αυτό που άκουσα, βέβαια, προήλθε από τους λαιμούς των λίγων εκατοντάδων Εβραίων που 
έδιναν φωνή στις πέτρες του Δυτικού Τείχους στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη νύχτα. Ήταν ένα κινητό 
θέαμα. Κυριολεκτικά. Άνδρες και αγόρια στη μία πλευρά του, γυναίκες και κορίτσια από την 
άλλη, όλοι με τα πρόσωπα προς τον τοίχο. Όλοι κινούνται, περπατούσαν, κινούνταν καθώς 
έριχναν τις προσευχές τους στον Παντοδύναμο. Ακριβώς όπως οι Εβραίοι έχουν προσευχηθεί 
για αιώνες τώρα. Το γκρουπ είχε μόνο λίγα λεπτά να παραμείνει στον χώρο, γι 'αυτό ήθελα οι 
προσευχές μου εκεί να είναι το καλύτερό μου, το υψηλότερο μου, το πιο εύγλωττο. "Κύριε Ιησού, 
διδάξε ME να προσεύχομαι-ΕΔΩ". 
  
"Καὶ ἐνῷ αὐτὸς προσηύχετο ἐν τόπῳ τινί, καθὼς ἔπαυσεν, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς νὰ προσευχώμεθα, καθὼς καὶ ὁ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς 
αὑτοῦ. "(Λουκάς α/11:1). 
  
Κάτι άστραψε στο μυαλό μου καθώς κοίταξα τριγύρω τους άλλους εκείνο το βράδυ. Αυτοί ήταν 
κυρίως Εβραίοι. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που οι παρατηρητικοί Εβραίοι μαθαίνουν σε πολύ 
νεαρή ηλικία, είναι πώς να προσεύχονται. Ο Ιουδαϊσμός ήταν πάντα μια θρησκεία του σπιτιού. Η 
προσευχή είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της αρχαιότερης εκπαίδευσής τους - ειδικά για τα 
αγόρια. Για αμέτρητες γενιές, το εβραιόπουλο διδάσκεται να λέει "Σέμα Ισραήλ, Αντόνάι Ελοχίμ, 
Αντονάι εχάδ" πριν μάθει τίποτα άλλο.  
Πώς λοιπόν οι Δώδεκα - που σίγουρα είχαν μεγαλώσει ως σωστοί Ιουδαίοι από παιδιά - θα 
ζητούσαν από τον ραβίνο τους, τον Ιησού, να τους διδάξει πώς να προσεύχονται; Βεβαίως, πριν 
μάθουν ποτέ να ψαρεύουν ή να διορθώνουν τα δίχτυα ή να υπολογίζουν τα χρήματα των 
φόρων, θα είχαν μάθει να προσεύχονται! 
  
  
"Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του." 
  
Όπως κάθε καλός ραβίνος, ο Ιωάννης θα τους είχε οδηγήσει να προσευχηθούν τα λόγια των 
Γραφών. Το έθιμο τους δεν ήταν να προσεύχονται μόνο τα λόγια της Τορά και των Ψαλμών, 
αλλά κατά πάσα πιθανότητα είχαν απομνημονεύσει μεγάλα κομμάτια. "Αυτός που είναι σοφός 
πρέπει να υποβάλει τις προσευχές του όπως ο βασιλιάς Δαβίδ" έγραψε ένας από τους σοφούς 
τους. 
  
Απαντώντας στο αίτημά τους, ο Ιησούς οδήγησε αμέσως τους δώδεκα σε ό, τι μπορεί να τους 
φάνηκε ένας νέος τρόπος προσευχής. Αντί της απαγγελίας, τους δίδαξε να προσεύχονται με 
λόγια κατευθείαν από την καρδιά. Ο Ιησούς δεν τους έδωσε άλλη μια γενική προσευχή για να 
απομνημονεύσουν. Μάλλον τους ενθάρρυνε να προσεύχονται απλώς μέσα από τις προσωπικές 
και παρούσες συνθήκες. "Πατέρα - δώσε μας καθημερινό ψωμί - συγχώρεσε μας - ελευθέρωσέ 
μας". Όχι τόσο μια φόρμουλα για το πώς, ή πού, ή πότε να προσευχηθούμε. Ο Ιησούς τους 
διδάσκει απλώς να προσεύχονται. Για να εγχύσετε αυθόρμητα τον έπαινο, τις ευχαριστίες, τη 
μεσολάβηση και την αναφορά στην ημέρα. Κάθε μέρα. Ο Ιησούς, μας διδάσκει απλά να 
προσευχόμαστε.  
 
Σημείωση: Η Barbara Hilderbrand ζει και εργάζεται στο Wausau του Wisconsin. Πρόκειται για την πρόεδρο του 
Wisconsin District Ladies Ministries και εργάζεται για την Lighthouse Pentecostal Church όπου ο σύζυγός της Derrald 
είναι πάστορας.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Δίδαξε Με Παραδείγματα 
Από την Fanny Cooney 

 
Ο γιος μας ο Jaylon είναι δίγλωσσος, μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Από τη 
στιγμή που γεννήθηκε, του μίλησα στα γαλλικά, ώστε να μπορεί να 
επικοινωνεί με την οικογένειά του στη Γαλλία. 

Επίσης, πάντα προσευχόμουν στα γαλλικά μαζί του, καθώς είναι 
ευκολότερο για μένα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσεύχεται και στα 
γαλλικά, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και στην εκκλησία. Μέχρι πριν από 
λίγους μήνες, η προσευχή για ύπνο ήταν περισσότερο ή λιγότερο η 

επανάληψη του ίδιου πράγματος, ίσα που προσεύχονταν  από την καρδιά, χωρίς καμία 
πραγματική πεποίθηση. 
  
Τα τελευταία Χριστούγεννα, έπρεπε να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια. Την ώρα της 
προσευχής, ο Τζέλιν και οι ξαδέλφες του προσεύχονταν με τη σειρά. 
  
Λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Τζέιλον άρχισε να 
απομακρύνεται από την «απαγγελία» της προσευχής και να προσεύχεται από την καρδιά 
του για ανθρώπους γύρω του, φίλους που αγωνίζονται στο σχολείο, μέλη εκκλησιών 
κλπ. Συνειδητοποίησα εκείνη τη νύχτα και κάθε νύχτα , την επιρροή των προσευχών του 
ξαδέλφου του στη ζωή του. Τα ξαδέλφια του είναι μεγαλύτερα του. Και παρότι δεν τους 
ζήτησε να τον διδάξουν, ακολούθησε το παράδειγμά τους.  

Οι μαθητές ήταν όλοι μαζί όταν ο Ιησούς προσευχόταν. Καθώς τον άκουγαν να 
προσεύχεται, ρώτησαν: "Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε " (Λουκάς ια/11:1). 
  
Ο χρόνος που περνάμε στην προσευχή κάθε μέρα είναι απαραίτητος αλλά κι η προσευχή 
μαζί με άλλους είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Έχω μάθει προσωπικά πώς να επεκτείνω 
τις προσευχές μου από άλλους ανθρώπους σε συναντήσεις προσευχής. Μαθαίνουμε ο 
ένας από τον άλλο, ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αιτήσεις και αναφορές 
για συγκεκριμένες ανάγκες. 
  
Όχι, οι προσευχές μας δεν πρέπει να είναι φανταχτερές και περίτεχνες αλλά καθώς 
μεγαλώνουμε στη σχέση μας με το Θεό, οι προσευχές μας δεν θα πρέπει να παραμείνουν 
όπως και όταν αρχίσαμε να προσευχόμαστε. 
   
Πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας αλλά και να προσευχόμαστε με τα παιδιά 
μας. Αφήστε τα να επαναλάβουν μετά από σας από μικρή ηλικία. Πάρτε τα μαζί σας σε 
συναντήσεις προσευχής. Οι προσευχές σας και οι προσευχές των άλλων θα είναι ο 
καλύτερος δάσκαλός τους. 
  
" Καὶ θέλεις ἀγαπᾷ Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι, τοὺς ὁποίους ἐγὼ σὲ προστάζω 
σήμερον, θέλουσι εἶσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ σου· καὶ θέλεις διδάσκει αὐτοὺς ἐπιμελῶς εἰς τὰ 
τέκνα σου, καὶ περὶ αὐτῶν θέλεις ὁμιλεῖ καθήμενος ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ περιπατῶν ἐν τῇ 
ὁδῷ καὶ πλαγιάζων καὶ ἐγειρόμενος." (Δευτερονόμιο ς/6:5-7). 

 

 



 

 

  
  
Σημείωση: Η Fanny Cooney γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γαλλία. Μαζί με τον σύζυγό της Joe, και τον γιο τους  
Jaylon, υπηρετούν ως ιεραπόστολοι στην Ιρλανδία.  

Text Link 

 
 

Κάντε "Like" στη σελίδα Ladies Prayer International στο Facebook 
 
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 ή να στείλει με email αίτημα 
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! 

 

 

 

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, Βούλγαρους και άλλους μεταφραστές. 

 
Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο  

LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας! 

Επισκεφτείτε 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 

http://www.ladiesministries.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
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


 

 

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. 
  
Three Priorities of Prayer... 

• 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. Τα 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!  
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