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Είναι Πιστός
Από την Alice Wright
"Γνώρισον λοιπόν, ότι Κύριος ο Θεός σου αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός,
ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάττοντας
τας εντολάς αυτού, εις χιλίας γενεάς·" (Δευτερονόμιο ζ\7:9).
Η λέξη πιστός σημαίνει πως κάποιος είναι στερεός στην υπόσχεσή του. Ο λόγος του
δίνεται με μία δυνατή βεβαίωση και δέσμευση.
Μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον χαρακτήρα κάποιου με το να τον γνωρίζουμε
καλύτερα. Πρέπει να περάσουμε χρόνο μαζί ώστε η σχέση να αναπτυχθεί. Το ίδιο
ισχύει και για τον Θεό. Περνώντας χρόνο με τον Λόγο Του και με την προσευχή αναπτύσσεται η
εμπιστοσύνη σ’ Εκείνον. Έχω μία σχέση με τον Θεό εδώ και πενήντα πέντε χρόνια. Δεν απέτυχε ποτέ να
κρατήσει τον Λόγο Του στη ζωή μου. Στο Ματθαίο κδ\24:35 δηλώνει, “Ο ουρανός και η γη θέλουσι
παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει.”
Όταν ο νεότερος γιός μας ήταν εννέα μηνών, κάηκε άσχημα στο πόδι του και στο χέρι του. Το πρωινό
που συνέβη, ο σύζυγος μου έλειπε και πήγα μόνη μου τον γιο μου στο νοσοκομείο. Όταν ο σύζυγός μου
επέστρεψε σπίτι και εμείς λείπαμε, κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρχισε να προσεύχεται. Καθώς
προσευχόταν, ο Κύριος του μίλησε και του είπε πως όλα θα πήγαιναν καλά. Δεν είχε ιδέα του τι σήμαινε
αυτή η υπόσχεση.
Την επόμενη μέρα πήγαμε τον γιο μας στον γιατρό. Μας είπε πως τα εγκαύματα ήταν δευτέρου και τρίτου
βαθμού και θα χρειαζόταν να κάνουν μόσχευμα στο δέρμα. Πήγαμε στην εκκλησία και ζητήσαμε
προσευχή. Ο σύζυγός μου είπε σ’ όλους τι του είχε πει ο Θεός. Και είπε πως πίστευε ότι εξαιτίας του
Λόγου του Θεού δεν θα γινόταν μόσχευση στο δέρμα.
Όταν πήγαμε στον γιατρό για να κανονίσουμε το ραντεβού για την μόσχευση, εκείνος έμεινε έκπληκτος.
“Τι κάνατε;” μας ρώτησε. Η απάντηση ήταν πολύ εύκολη. Ο Θεός είχε πει πως όλα θα πάνε καλά. Είναι
πιστός στον Λόγο Του. Το παιδί μας δεν έχει καμία ουλή στο πόδι του μόνο μια μικρή ουλή στο μπράτσο
του, μια υπενθύμιση της πιστότητας του Θεού.

" Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει
εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει; " (Αριθμοί κγ\23:19). Όταν ο Θεός μιλά έχουμε την βεβαιότητα
ότι θα γίνει.
Μπορεί να έχουμε αδυναμίες, ο Θεός όμως έχει δύναμη. Εμείς μπορεί να αμαρτήσαμε, ο Θεός όμως
προσφέρει χάρη. Μπορεί να έχουμε αποτύχει, ο Θεός όμως παραμένει πιστός. Εμπιστοσύνη δεν
σημαίνει πως έχουμε όλα τα μέσα για να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Η εμπιστοσύνη βασίζεται πάνω
στην αλήθεια ότι ο Θεός είναι πιστός. Οι καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν, έχουμε έναν αναλλοίωτο Θεό
που έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο για Εκείνον.
Στους Εβραίους ι\10:23 μας διαβεβαιώνει, "Ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον· διότι
πιστός ο υποσχεθείς." Όταν δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό, ανακαλύπτουμε πως ο Θεός
είναι αρκετός.
Σημείωση: Η Alice F. Wright είναι σαράντα πέντε χρόνια σύζυγος ποιμένα. Ο σύζυγός της είναι ο ιδρυτής
της εκκλησίας της Annapolis, στο Maryland. Είναι μητέρα δύο γιων οι οποίοι είναι εργάτες και γιαγιά σε
εφτά εγγόνια.
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Ο Θεός Μας Είναι Πιστός
Από την Susan Beek
Μερικές φορές λέω στους γιούς μου και στην κόρη μου, "Θα είναι πάντοτε το μικρό
μου αγοράκι ή το μικρό μου κοριτσάκι." Ίσως σαν γονείς το έχετε πει και σεις στο παιδί
σας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κράτησα τα παιδιά μας στην αγκαλιά μου και
σκεφτόμουν αν μπορούσαν να μείνουν τόσο μικρά. Θα μπορούσα να τα προστατεύσω
από τα κακά του κόσμου. Η οικογένεια μου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα
που βγήκαν αληθινά.
Μεγάλωσα σ’ ένα προβληματικό σπίτι και έτσι από πολύ μικρή ηλικία ονειρευόμουν να
έχω μία οικογένεια όπου όλοι να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Εκείνον τον καιρό πίστευα
πως θα ήμουν μία καλή μητέρα από μόνη μου. Όμως ως Χριστιανοί δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό
μόνες μας. Στους Ψαλμούς ρκζ\127:3 λέει, "Ιδού, κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα· μισθός
αυτού ο καρπός της κοιλίας." Ο Θεός μας είναι ο Παντοδύναμος Θεός και είναι πιστός. Επιθυμεί να
περιβάλλει, να καλύπτει και να προστατεύει τα παιδιά μας με την αγάπη Του.
Τα παιδιά μεγαλώνουν και αρχίζουν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Είτε τα παιδιά μας είναι νέα και
αθώα ή μεγαλύτερα που παλεύουν με την επαναστατική τους φύση, είτε ζούνε στο σπίτι ή έξω στον
κόσμο, χρειάζονται τις προσευχές μας όσο ποτέ άλλοτε. Ζουν σ’ έναν κόσμο όπου η αθεϊστική επιρροή
βρίσκεται παντού. Όμως να θυμάστε ο Θεός είναι πιστός!
Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε αβοήθητοι, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μας ξεστρατίζουν και μοιάζουν τόσο
χαμένα, θυμωμένα και απλησίαστα. Όμως έχουμε την ελπίδα και την πίστη στον Λόγο του Θεού. Στις
Παροιμίες κβ\22:6 λέει " Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ'
αυτής ουδέ όταν γηράση. "
Εάν από μικρή ηλικία τους εμφυτεύσουμε την γνώση του ποιος είναι ο Θεός και τους διδάξουμε ότι
συγχωρεί και το αίμα Του καλύπτει πλήθος αμαρτιών θα μπορούν να βρουν τον δρόμο πίσω στην
ποίμνη. Ο Θεός μας είναι πιστός!
Ως γονείς προσπαθούμε να χτίσουμε και να μορφώσουμε χαρακτήρα στις ζωές των παιδιών μας. Είναι
σημαντικό να τα διδάξουμε να έχουν τρόπους όμως είναι πιο σημαντικό να τα διδάξουμε να

προσεύχονται. Αυτό θα χτίσει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό και θα τα βοηθήσει στις προκλήσεις της
ζωής. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο να διαβάζουμε τον Λόγο αλλά και να Τον διδάσκουμε στις ζωές τους.
Ο λαός Ισραήλ είχε την οδηγία να διδάσκει τα παιδιά του ημέρα και νύχτα, "Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός
υμών είναι εις Κύριος." Μιλούσαν πάνω από τα νεογέννητά τους επειδή πίστευαν ότι θα τα ενδυνάμωνε
και θα τα βοηθούσε να έχουν μέλλον πνευματικό. Επειδή ο Θεός είναι πιστός πρέπει και εμείς να είμαστε
πιστοί και να διδάσκουμε τα παιδιά μας.
Σημείωση: Η Susan Beek είναισύζυγος του ιεραπόστολου John Beek, μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά έξι
εγγονών. Ζει στο Εδιμβούργο στην Σκωτία και εργάζεται πλάι στον σύζυγό της.

Από το Ταχυδρομείο
Χαιρετίσματα από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Θεός να σας ευλογεί. Απλώς να ξέρετε ότι διαβάζω όλα τα τεύχη
σας. Είναι πολύ χρήσιμα για μένα ως σύζυγος ποιμένα. Ο Θεός να ευλογεί την διακονία σας. -Esther
(Σύζυγος ποιμένα)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ανυπομονούσα να λάβω την έκδοση στα Σουαχίλι. Θέλω να παραμείνω στην λίστα με τα αγγλικά επίσης.
Περιοδικά στέλνω άρθρα σε φίλους μου που ξέρω πως θα τους κάνουν καλό με πιο πρόσφατο το άρθρο
της Leah Seagraves. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για το φορτίο και την διακονία σας. Να έχετε μία
ευλογημένη νέα χρονιά! (Ιεραπόστολος)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Θα ήθελα να πείτε στην αδ. Gerolyn Kelley το πόσο εκτιμώ το άρθρο της σχετικά με την συνέπεια. Γίνεται
δύσκολο όταν πρέπει να έχεις συνέπεια στην προσευχή τα πρωινά πριν το σχολείο, ιδιαίτερα όταν
κοιμάσαι αργά την νύχτα ως οικογένεια ποιμένα και υπάρχει κούραση νωρίς το πρωί, βιασύνη, να βρεις
τα βιβλία, να κάνεις πρωινό. Αυτό λοιπόν ήταν μία μεγάλη υπενθύμιση.
Επίσης μου άρεσε ότι ο χρόνος της προσευχής ήταν σύντομος, όχι δηλαδή κάτι δύσκολο να φτάσει κανείς
αλλά το σημαντικό ήταν να μείνουμε συνεπείς. Απλώς τέλειο! Είμαι ευγνώμων και ενθαρρυμένη!
Σας ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμάσιες ομολογίες προσευχής για τα παιδιά μας. Μου άρεσαν όλες και
εργάστηκαν πολύ μέσα μου. Θα τις μοιράζομαι με τις οικογένειες της εκκλησίας και τις μητέρες.
Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ για ότι κάνετε! η φίλη σας ,Debbie Sanders (Σύζυγος ποιμένα)
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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 έναν 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
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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…
1. Η σωτηρία των παιδιών μας (Ησαΐας 49:25, Ψαλμοί 144:12, Ησαΐας 43:5-6).
2. Ότι θα πάρουν την ευθύνη της πίστης σε μια υπεύθυνη ηλικία (Α Ιωάννη 2:25-28, Ιάκωβος 1:25).
3. Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38).
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Διακονίες που υποστηρίζουμε...
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 θετούς γονείς.
HAVEN OF HOPE Ένα πρόγραμμα για κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 13-16
με προβλήματα συμπεριφοράς.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS για αγόρια που τραυματίζονται ή

πληγώνονται από άλλα έφηβα αγόρια.
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