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Όλα ξεκινούν από το Σπίτι
Από την Stacey Robinette
Καθώς κοιτούσα τα παιδιά μου να παίζουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι
μιμούμενα τις αντιδράσεις μου και τους τρόπους μου, θυμήθηκα το πόσο
μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε ως γονείς να διδάξουμε όλο το Ευαγγέλιο
στην επόμενη γενιά. Αυτή η υποχρέωση ξεκινά στα σπίτια μας καθώς
«εκπαιδεύουμε» τα παιδιά μας «Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού
αυτού" (Παροιμίες κβ\22:6).
Ένα από τα κλειδιά του να πάμε όλο το Ευαγγέλιο σ’ όλο τον κόσμο μέσα από όλη την
εκκλησία είναι να ζούμε ένα συνεχή αποστολικό παράδειγμα μπροστά στα παιδιά μας στο
σπίτι. Είμαστε η εκκλησία όχι μόνο μέσα στο κτίριο όπου λατρεύουμε αλλά και στις διακοπές
και όπου αν βρισκόμαστε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό μέσα στο σπίτι όπου μεγαλώνουμε
τα παιδιά μας.
Ως γονείς έχουμε μεγάλη ευθύνη να βεβαιώσουμε ότι τα σπίτια μας είναι γεμάτα με Θεϊκές
αρχές που τα παιδιά μας θα ακολουθήσουν. Γνωρίζοντας ότι τα μικρά ματάκια συνεχώς
παρακολουθούν, πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και να συνεχίζουμε να περπατάμε ορθά,
σταθερά γενόμενοι παραδείγματα της αλήθεια, της αγιότητας και της αφοσίωσης στον Χριστό.
(Διαβάστε Ά Τιμοθέου δ\4:12-16.)

Εάν τα σπίτια μας δεν γίνουν μέρη προσευχής και Βιβλικής εκπαίδευσης, θα συνεχίσουμε να
βλέπουμε το αθεϊστικό πνεύμα αυτής της γενιάς να διαρρέεται μέσα στην εκκλησία. “Εάν ο
Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτόν” (Ψαλμός
ρκζ\127:1).








Σεβασμός, ξεκινά στο σπίτι.
Αγάπη για τον Θεό, ξεκινά στο σπίτι.
Συμπόνια για όλους, ξεκινά στο σπίτι.
Προσευχή, ξεκινά στο σπίτι.
Αγιασμός, ξεκινά στο σπίτι.
Αγνότητα, ξεκινά στο σπίτι.

Τα παιδιά μας, ο Κύριος να τα διατηρεί, είναι το μέλλον της εκκλησίας. Όταν εμείς ως ηγέτες,
ποιμένες, δάσκαλοι Κυριακών Σχολείων, μέντορες και ιδιαιτέρα γονείς δίνουμε χρόνο στο να
επενδύσουμε στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών μας, θα εξασφαλίσουμε ότι οι
μελλοντικές γενιές θα λάβουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.
Σημείωση: Η Stacey Robinette, μαζί με τον σύζυγό της Charles, είναι ιεραπόστολοι της United
Pentecostal Church International. Αυτή τη στιγμή ζουν στην Βιέννη της Αυστρίας όπου η
Stacey είναι ενεργή σε διάφορες διακονίες. Η Stacey είναι αφοσιωμένη με πάθος στο
μεγάλωμα των δύο κοριτσιών τους, την Aleia και την Brienna, ώστε να αγαπούν τον Ιησού, να
αγαπούν την ζωή και να αγαπούν το έργο.

Νικητές
Από την Jessica Marquez
Νικητές. Είναι μια λέξη που την λέμε ψιθυριστά καθώς αντιμετωπίζουμε
κάθε είδους αντιξοότητα και δοκιμασία που έρχεται στον δρόμο μας. Θα
είμαι νικητής. Είναι σχεδόν σαν να προσπαθούμε να πείσουμε τους
εαυτούς μας ότι θα υπερνικήσουμε…ότι τα παιδιά μας θα υπηρετήσουν
τον Κύριο..ότι τα αποστατημένα παιδιά μας θα επιστρέψουν σπίτι.
Νικητές.
Ο προσδιορισμός της έννοιας του νικητή μας κάνει να σταθούμε και σημαίνει:

 να έχουμε καταφέρει μία νίκη, μια κατάκτηση, έναν θρίαμβο.
 να έχουμε νικήσει έναν αντίπαλο.
 Μας συσχετίζει, μας προσδιορίζει, μας χαρακτηρίζει η νίκη.
Νίκη. Για να είμαι νικητής θα πρέπει να υπάρχει νίκη. Ας το αναλύσουμε. Νίκη είναι:






Μία επιτυχία ή θρίαμβος πάνω στον εχθρό μέσα σε μια μάχη ή πόλεμο.
Μία συμπλοκή που τελειώνει μ’ έναν τέτοιο θρίαμβο
Η απόλυτη και αποφασιστική ανωτερότητα σε κάθε μάχη ή αγώνα.
Η επιτυχία ή ανώτερη θέση έναντι του αντιπάλου, της αντιπαράθεσης, της δυσκολίας
κτλ.

Είτε το πιστεύουμε είτε όχι, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Για να είμαστε νικητές πρέπει να
εμπλακούμε σ’ αυτόν τον πόλεμο για τις ζωές των παιδιών μας. Πρέπει να κρατιόμαστε από τις
υποσχέσεις του Θεού. “Σού, Κύριε, είναι η μεγαλωσύνη και η δύναμις και η τιμή και η νίκη και η
δόξα· διότι σου είναι πάντα τα εν ουρανώ και τα επί γής·” (Α΄ Χρονικών κη\29:11).
Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις στις ζωές
μας. Με τα φυσικά μας μάτια δεν υπάρχει εξήγηση. “Αλλά χάρις εις τον Θεόν, όστις δίδει εις
ημάς την νίκην διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.” (Α΄ Κορινθίους ιε\15:57).
Δύο εβδομάδες πριν μία από τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες ήρθε σε μένα κλαίγοντας. Μου είπε,
“μου έκαναν έξωση από το σπίτι. Δεν ξέρω που θα κλίνω το κεφάλι μου σήμερα.” Αυτή η
γυναίκα λατρεύει τον Θεό. Είναι πιστή σε όλα. Η καρδιά μου έσπασε καθώς την έβλεπα να
κλαίει. Της είπα, “μην στεναχωριέσαι. Μπορείς να έρθεις και να μείνεις μαζί μου μέχρι ο Κύριος
να προμηθεύσει.” Με κάλεσε αργότερα για να μου πει ότι ο γιος της της άνοιξε το σπίτι του για
να ζήσει εκεί. Ο ίδιος γιος για τον οποίο ζητούσε προσευχή κάθε βράδυ επί τέσσερα χρόνια.
Καθώς μπήκα στην συνάθροιση την προηγούμενη Κυριακή, η ίδια αδελφή ήρθε κατά πάνω
μου μ’ ένα πλατύ χαμόγελο, “Τώρα που ζω με τον γιο μου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με
την νύφη μου το σχέδιο της σωτηρίας. Και ζήτησε να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού!”
Έξωση. Απόγνωση. Απελπισία. Άστεγη. Αυτές δεν είναι λέξεις συνώνυμες με την νίκη. Όταν
όμως έχουμε πίστη τότε παίρνουμε την νίκη πάνω σε κάθε κατάσταση.
" Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον
κόσμον, η πίστις ημών. " (Α΄ Ιωάννου ε\5:4).
Σημείωση: Η Jessica M. Marquez είναι δασκάλα και ομιλήτρια. Ο άντρας της ποιμαίνει στο
Nueva Vida Miami, στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Υπηρέτησε επίσης δίπλα στον άντρα της όπου
εργάστηκαν ως ιεραπόστολοι της UPCI, για 14 χρόνια, στο Μεξικό, στην Κόστα Ρίκα και στην
Δομινικανή Δημοκρατία υπηρετώντας τις γυναίκες σ’ αυτές τις χώρες.

Η Συνεχή Προσευχή του Ιησού
Από την Saundra Hanscom
" Διότι εξεύρει ο Πατήρ σας τίνων έχετε χρείαν, πριν σεις ζητήσητε παρ'
αυτού. " (Ματθαίος ς\6:8).
Όταν ήμουν παιδί θυμάμαι ότι σε κάθε συνάθροιση ήταν μια αδελφή που
προσευχόταν απαλά, “Ιησού, Ιησού, Ιησού”, κάποιες φορές ψιθυριστά και
κάποιες δυνατά. Όμως ποτέ δεν ενόχλησε την συνάθροιση. Ο Θεός την
χρησιμοποιούσε με τα χαρίσματά του Πνεύματος Του και ήταν δυνατή
στην προσευχή. Προς δική μου ευτυχία αυτή η γυναίκα ήταν η μητέρα μου, μία χήρα και μόνη
μητέρα, πιστή στον Θεό κάθε μέρα της ζωής της. Πιστεύω πως η συνεχή προσευχή της,
σήμαινε διάφορα πράγματα, χωρίς να είναι συγκεκριμένη. Επειδή ο Θεός δεν χρειάζεται

εξηγήσεις. Γνωρίζει πριν το ζητήσουμε.
Θυμάμαι διαφορετικά επίπεδα τις προσευχής της:
Δυνατή - Ιησού - και ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα αποφεύχθηκε.
Απεγνωσμένη - Ιησού - φώναξε όταν η χύτρα εξερράγη με το καλαμπόκι, σώθηκε όμως από
το καπάκι που πετάχτηκε.
Λυπημένη - Ιησού - όταν ο μηχανικός αυτοκινήτων την εκμεταλλεύτηκε αλλά κάποιος ήρθε και
το διόρθωσε.
Πληγωμένη - Ιησού - όταν η οικογένειά της δεν καταλάβαινε γιατί πήγαινε στην εκκλησία.
Απεγνωσμένη - Ιησού - όταν της είπαν ότι η αποστατημένη κόρη της πυροβολήθηκε από τον
μεθυσμένο άντρα της και παρέλυσε από την μέση και κάτω. “Ιησού σώσε την ζωή της ώστε
να επιστρέψει σε Σένα”. Και πράγματι επέστρεψε, έπρεπε όμως να συνεχίσει τη ζωή της πάνω
σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι.
Σε αλλοφροσύνη - Ιησού - όταν έφτασαν νέα από το Πακιστάν, πως ο εγγονός της ήταν σε
κρίσιμη κατάσταση από μία πτώση. Ήταν η προσευχή στον Ιησού, επειδή δεν ήξερε
λεπτομέρειες ή τι ακριβώς να προσευχηθεί. Αργότερα έμαθε πως ο Θεός έστειλε έναν άγγελο
να τον υπηρετήσει και να τον θεραπεύσει.
Καλή νύχτα - Ιησού, Ιησού - είπε και γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται κάθε βράδυ. Την
άκουσα να ζητά, “Κύριε συγχώρεσε με αν είπα ή έκανα κάτι σήμερα που σε δυσαρέστησε.”
Και την ρώτησα γιατί το είπε αυτό, γνωρίζοντας πως δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν. “Πρέπει
να είμαι έτοιμη σε περίπτωση που ο Κύριος έρθει σήμερα”, μου απάντησε.
Χαρούμενη - Ιησού - μετά από τριάντα ένα χρόνια ζώντας μόνη με τον Θεό, ο Θεός της έστειλε
έναν άντρα να την φροντίζει και να την αγαπά μέχρι το τέλος της ζωής της.
Πέρα από την συνεχή προσευχή της στον Ιησού, διατηρούσε μία συνεχή σχέση με τον Κύριο.
Είχε σπουδαία πίστη και εμπιστευόταν στον Θεό για τις απαντήσεις.
Στην κηδεία της έκλαιγα σιωπηλά όταν μια αδελφή έγειρε και μου είπε, “Αυτό που θα λείψει σ’
αυτή την εκκλησία είναι της αδελφής Μαρίας το Ιησού, Ιησού, Ιησού”. Τώρα που με περήφανα
αξίωσα τη προσευχή της στον Ιησού ως κληρονομιά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου θα
το ακούν όσο θα ζω.
Σημείωση: Η Saundra Hanscom έχει υπηρετήσει μαζί με τον άντρα της και ποιμένα Don
Hanscom όπου εργάστηκαν ως ιεραπόστολοι στις χώρες του Πακιστάν και της Σρί Λάνκα για
18 χρόνια και για τα τελευταία 20 χρόνια ως National Director of Multicultural Ministries,
UPCI. Ευλογημένη με τρία παιδιά και εννέα εγγόνια, προέρχεται από εφτά γενεές χριστιανών.

Λίγα Λόγια στις Υπηρέτριες
Στην πρόσφατη διεθνή συνάντηση των Γυναικών Προσευχής η διευθύντριά μας έδωσε στην
ομάδα μας, λέξεις που έλαβε από τον Κύριο στην προσευχή. Ένιωσα πως αυτές θα ήταν μια
ενθάρρυνση και σε άλλες γυναίκες όπως ήταν για μας.
Πες στις γυναίκες την αγάπη Μου για αυτές.
Πες στις ότι νοιάζομαι.

Πες ότι είναι πολύτιμες για μένα.
Πες στους ότι βλέπω αυτά τα μικρά που έχουν σημασία για αυτές.
Πες στους ότι τις σκέφτομαι.
Πες στους ότι είμαι πρόθυμος στο να μην χαθούν.
Πες στους ότι εξασφάλισα την νίκη.
Πες τους ότι ήδη νίκησα Κάθε εμπόδιο
Κάθε δοκιμασία
Κάθε βάσανο
Κάθε λέξη που ειπώνεται εναντίων τους
Κάθε σκέψη και έννοια για το αύριο
Είμαι ο νικητής σας . . .
Φοράω το στέμμα του νικητή και είστε η Νύμφη Μου και μάχομαι για σας.
Αφήστε Με να είμαι ο Θεός σας σε κάθε κατάσταση.
Δοκιμάστε με και θα δείτε ότι θα βρεθώ πιστός.
Δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ.
Αναμφίβολα θα επιστρέψω παίρνοντας σας σπίτι μαζί Μου.
Περιμένω . . .
Είστε έτοιμες να τα ξεχάσετε όλα; - ζήλια, διαμάχες, έννοιες, άγχος;
Είστε πρόθυμες να τα ξεχάσετε όλα - ώστε να είστε μαζί μου για πάντα;
Όχι πια δάκρυα.
Όχι πια πένθος.
Όχι πια πόνος.
Ελεύθερες από όλα τα βάσανα, την απόρριψη τους συμβιβασμούς για πάντα!
Περιμένω . . .
Περιμένω για σας να είστε μαζί Μου!
Ω, πόσο σας αγαπώ, πόσο νοιάζομαι για σας, πόσο σας λαχταρώ!
Και εσείς Εμένα;
Θέλω να είναι έτσι.
Τίποτα δεν είναι πολύ δύσκολο όταν έχετε Εμένα στο πλευρό σας.
Μπορώ και σας βλέπω μέσα από όλα τα πράγματα.
Τίποτα δεν θα σας υπερνικήσει.
Είμαι για σας!
Είστε η Νύμφη μου . . .
Σας αγαπώ και λαχταρώ να σταθείτε δίπλα Μου.
Ελάτε να Με δείτε σύντομα, να είμαστε μαζί για πάντα.
Τι απαντάτε στην λαχτάρα Μου;
Ελάτε λίγο πιο ψηλά.
Προσμένετε Με λίγο ακόμη
Θα είναι σύντομα!
Σας επιθυμώ.
Πιστέψτε Με όταν σας λέω…είστε Δικές Μου. Σας έκλεξα!
Παραδόθηκε από την Cora Huffman
Υποβλήθηκε από την Linda Gleason, Πρόεδρο της UPCI Ladies Ministries

Από το Ταχυδρομείο
Χαιρετισμούς αδ. Debbie Akers,
Είμαι από την Μελβούρνη της Αυστραλίας και ο σύζυγός μου είναι ποιμένας σε μια μικρή
εκκλησία στα δυτικά προάστια. Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το μηνιαίο ηλεκτρονικό έντυπο
με όλα τα ενθαρρυντικά άρθρα και θέματα που λαμβάνω. Είναι θαυμάσιο να γνωρίζω πως
όλα τα εκατομμύρια των γυναικών ανά την υδρόγειο αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δοκιμασίες,
πληγές, απογοητεύσεις, χαμηλές και ψηλές εποχές στη ζωή μας αλλά υπάρχει ο Θεός!
Ήθελα όλη η ομάδα που εργάζεται στην σύνταξη να γνωρίζει πως οι γυναίκες μας έχουν
ευλογηθεί μέσα από αυτήν την διακονία. Παρακαλώ στείλτε μου μεταφράσεις στα Αραμαϊκά,
Ινδονησιακά, και Ταγκαλέζικα. Προσευχόμαστε για σας και την διακονία σας. Ο Θεός να σας
ευλογεί πλούσια καθώς πηγαίνετε στον κόσμο μέσα από αυτή την διακονία.
-Αδ. Colleen Damons, Εκκλησία Pentecostal Apostolic Faith, Werribee, Melbourne, Australia

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

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 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).

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 για αγόρια που τραυματίζονται ή πληγώνονται από άλλα έφηβα
αγόρια.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or
order a bundle for your church.

Subscribe online!

See what's happening on our social sites:
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