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Επιθυμώ τα παιδιά μου να περπατούν με τον Θεό
Από την Diane Green

Ο Λόγος του Θεού αναφέρει ανθρώπους που περπάτησαν με τον Θεό
όπως ο Νώε και ο Ενώχ. (Γένεση 5:24 και 6:9). Ο Θεός δεν επιθυμεί
μόνο λίγοι εκλεκτοί να περπατούν μαζί Του αλλά επιθυμεί όλοι να έχουν
μία σχέση με Εκείνον και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.
Η οικογένεια μου χαίρεται την εξοχή και γι’ αυτό είναι σημαντικό για μένα
τα παιδιά και τα εγγόνια μου να ξεκλέβουμε χρόνο από τα πολυάσχολα
προγράμματα μας και να πηγαίνουμε για κατασκήνωση όλοι μαζί. Είναι απόλαυση για
μένα να περπατώ με τα εγγόνια μου και να βιώνω τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός
παιδιού. Όταν περπατώ μαζί τους, μιλάμε, γελάμε και εξερευνούμε νέα πράγματα γύρω
μας. Υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός στο ταξίδι που κάνουμε παρέα. Όπως ακριβώς
μοιραζόμαστε αυτόν το περιπετειώδη περίπατο μαζί, πιστεύω ότι μπορούμε να
μοιραστούμε και να εκφράσουμε τα ίδια συναισθήματα στα παιδιά μας όσον αφορά το
περπάτημα με τον Κύριο και το ότι το να έχουν σχέση μαζί του είναι απολαυστικό και
συναρπαστικό.
Μέσα από την προσευχή μπορούμε να χτίσουμε ένα γερό θεμέλιο στις ζωές των
παιδιών μας και των εγγονών μας. Τους καλύπτουμε στην προσευχή και ζητάμε από τον
Κύριο να τους δώσει μία μαλακή καρδιά απέναντι στα πράγματα του Θεού και μία
επιθυμία να περπατούν στους δρόμους της δικαιοσύνης.
Καθώς τα παιδιά μας ωριμάζουν, προσευχόμαστε να αναπτύξουν έναν σταθερό

Χριστιανικό χαρακτήρα και να μάθουν να τοποθετούν την εμπιστοσύνη τους στον Θεό
αντί στους ανθρώπους και στα πράγματα.
Τι συμβαίνει όταν περπατούμε με κάποιον; Φανταστείτε περπατάτε μ’ έναν στενό σας
φίλο σ’ ένα δρομάκι στην ύπαιθρο. Έχετε στενή σχέση. Μιλάτε, γελάτε, ακούτε και
μοιράζεστε τις καρδιές σας. Η προσοχή σας επικεντρώνεται σ’ αυτό το άτομο σχεδόν
κατ’ αποκλειστικότητα. Παρατηρείτε την ομορφιά γύρω σας ως έναν περιστασιακό
περισπασμό και μόνο για να τη δείξετε στον συνοδοιπόρο σας. Την μοιράζεστε παρέα.
Είστε σε αρμονία και απολαμβάνετε και οι δύο μία ειρηνική σύμπνοια.
Το να περπατά κανείς με τον Θεό σημαίνει ότι αυτός και ο Θεός βρίσκονται σε συμφωνία
για τη ζωή του.
" Δύνανται δύο να περιπατήσωσιν ομού, εάν δεν ήναι σύμφωνοι; " (Αμώς 3:3). Το να
περπατάς με τον Θεό σημαίνει ότι έχεις ευθυγραμμίσει το θέλημα σου με το δικό Του και
ζητάς κάθε μέρα να εξετάζεις τον εαυτό σου ως " μετά του Χριστού συνεσταυρώθην"
(Γαλάτες 2:20).
Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που περπατούν με τον Θεό. Η
ζωή τους είναι μία χτυπητή αντίθεση με τον κόσμο γύρω τους όπως τα αστέρια στον
νυχτερινό ουρανό (Φιλιππησίους 2:15). Παράγουν μάλλον τον καρπό του Πνεύματος
παρά τον καρπό της σαρκός. (Γαλάτες 5:19-22).
Στις Πράξεις 4:13 συλλάβανε τον Πέτρο και τον Ιωάννη γιατί κήρυτταν και τους έφεραν
μπροστά στις αρχές. " Θεωρούντες δε την παρρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου, και
πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώται, εθαύμαζον και
ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού·" Όταν περπατούμε με τον Θεό κάθε μέρα
ο κόσμος δεν μπορεί παρά να το αναγνωρίσει, σε πείσμα όλων των αδυναμιών μας και
των ελλείψεων στη γνώση σε κάποιους τομείς, εμείς είμαστε με τον Ιησού.
Σημείωση: Η Diane Green υπηρετεί ως πρόεδρος της Ladies Ministries της Περιφέρειας του Τέξας. Έχει τρία
παιδιά μαζί με τους συζύγους τους και δέκα θαυμάσια εγγόνια. Ο σύζυγος της Mark Green ποιμαίνει στο
Broaddus, Texas.

Περπατώντας με τον Θεό
Από την Terry Sedra

Ο σύζυγός μου και εγώ κάνουμε συχνά αναζωογονητικούς περιπάτους,
καθώς τον κρατώ αγκαζέ. Μου αρέσει να μεγαλώνω το βήμα μου και να
ρυθμίζω την ταχύτητά μου για να ταιριάξω στη δική του μέχρι να
φτάσουμε να περπατάμε ως μία μονάδα. Μου αρέσει η υπέροχη αίσθηση
του να πηγαίνουμε πάνω κάτω μαζί καθώς αυξάνουμε την ταχύτητά μας.
Ο στόχος μας στο πνευματικό περπάτημα με τον Θεό είναι να ρυθμίζουμε το βήμα μας
και της κατεύθυνσή μας μέχρι να συμβαδίζουμε μαζί του. Όσο περισσότερο βηματίζουμε
ως ένα με τον Θεό τόσο λαμπρότερη γίνεται η μαρτυρία μας στους άλλους. Γονείς,
εγγόνια, δάσκαλοι και κάθ’ ένας που έχει να κάνει με παιδιά, χρειαζόμαστε να
διδάσκουμε σκόπιμα τα παιδιά μας να περπατούν ομαλά και κοντά με τον Θεό.
Ο Ενώχ είναι ένας από τους μόλις δύο άντρες που η Βίβλος μας λέει ότι περπάτησαν με
τον Θεό σε αντίθεση με το στάθηκαν ενώπιον του Θεού ή ακολούθησαν τον Θεό. (Ο
δεύτερος ήταν ο Νώε.) Ο Ενώχ έζησε σε μια εποχή μακροβιότητας. Ο πατέρας του
έζησε 962 χρόνια και ο γιος του Ενώχ έζησε για 969 χρόνια, διαβάζουμε όμως πως η
ζωή του Ενώχ κόπηκε σύντομα. Είχε έναν γιο όταν ήταν 65 χρονών και έπειτα για
τριακόσια χρόνια " περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού, και δεν ευρίσκετο πλέον·"
(Γένεση 5:24).

Προφανώς μιλούσαν καθώς περπατούσαν και ο Θεός είπε στον Ενώχ πράγματα για το
μέλλον. Στον Ιούδα 14 βρίσκουμε ότι ο Ενώχ προφήτεψε ότι " Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με
μυριάδας αγίων αυτού, " μπορώ να φανταστώ πως κάθε βήμα τον έφερνε όλο και πιο
κοντά στον Θεό του μέχρι που συνεχώς Τον σκεφτόταν, έπαιρνε κατευθύνσεις για τα
προβλήματα της ζωής και επικοινωνούσε με χαρά. Ο Θεός χαιρόταν επίσης αυτούς του
περιπάτους. Περισσότερες πληροφορίες για τον Ενώχ βρίσκουμε στους Εβραίους 11:5.
" εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν." Έτσι ο Θεός τον πήρε για να βρίσκεται μαζί
Του, προσπερνώντας τον θάνατο. Τι υπέροχη σχέση που είχαν αυτοί οι δύο.
Ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν μία όμορφη σχέση περπατήματος με
τον Θεό.

1. Μην θέτετε θέμα επιλογής αν θα έρθουν στην εκκλησία, αν θα προσευχηθούν ή
αν θα διαβάσουν την Βίβλο.
2. Από την γέννηση τους φέρτε τα παιδιά μπροστά μαζί σας στην προσευχή και
στη λατρεία. Κρατάτε τα χέρια τους και φωνάξτε και χορέψτε μαζί τους την ώρα
που η παρουσία του Θεού έρχεται με δύναμη.
3. Βοηθήστε τους καθημερινά να πηγαίνουν τις αιτήσεις τους και τα προβλήματά
τους στον Θεό.
4. Μέσα στις καθημερινές δραστηριότητες αναδεικνύετε στοιχεία των αρετών του
Θεού.
Τι χαρά θα έχουμε όλοι όταν θα μεταφερθούμε κοντά στον Θεό.
Σημείωση: Η Teresa Sedra είναι σύζυγος του Mokhles Sedra και μητέρα δύο γιών. Εκείνη και ο σύζυγός της
εργάζονται στην Αίγυπτο.

Η Κάλυψή μου
Από την Pam Dobbs

Υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη φύση που δεν της αρέσει να πέφτει κάτι
πάνω της, η βροχή που πέφτει ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της φύσης
που με βία πέφτει πάνω μας. Όπως και να χει εάν τολμήσουμε να βγούμε
στην καταιγίδα, στο χαλάζι ή στο χιόνι χωρίς προστασία, σε δευτερόλεπτα
θα γίνουμε μούσκεμα από το παγωμένο στοιχείο που πέφτει από τον
ουρανό. Καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε να γίνουμε
μούσκεμα από τη βροχή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποια τύπου
προστασία.
Η 10 Φεβρουαρίου αναγνωρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ομπρέλας. Οι ομπρέλες είναι
πρωτίστως φορητές συσκευές χειρός σχεδιασμένες για προστασία. Δεν είναι φοβερό
που ένα τέτοιο κοινό αντικείμενο έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση; Ναι απλά προσφέρει
προστασία σε εκατομμύρια ανθρώπους. Όταν περπατάς έξω στη δυνατή βροχή, το
κλειδί να μείνεις στεγνός είναι να μείνεις κάτω από την προστασία μιας ομπρέλας.
Βρίσκουμε καταφύγιο στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Με το να βγούμε έξω από την
προστασία της, εκτιθούμε τον εαυτό μας στο περιβάλλον γύρω μας.
Ως παιδί του Θεού βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο, καταλαβαίνω ότι θα έρθουν πνευματικές
βροχές. Κάθε μέρα επιλέγω να τοποθετώ τον εαυτό μου κάτω από την απόλυτη
ομπρέλα της προστασίας Του. Επιλέγω να βαδίζω σε αυτή τη ζωή χέρι με χέρι με τον
Θεό. Κάτω από την ομπρέλα της προστασίας Του, τιμώ την εξουσία Του και υπακούω
στον Λόγο Του ενώ πλησιάζω το χαμένο και αυτό που αργοπεθαίνει.
Θυμάμαι τα λόγια του Ψαλμού 23:6: " Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί
πάσας τας ημέρας της ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα
ημερών." Ας σηκώσουμε τα κεφάλια μας από τις καταιγίδες του παρόντος κόσμου και ας
επικεντρωθούμε στον Ιησού καθώς κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου. Καθώς
περπατούμε κοντά Του κάτω από την προστασία της ομπρέλας Του, εξαγγέλλουμε στα

στοιχεία γύρω μας ότι είναι "η σκέπη μου."
Σημείωση: Η Pam DOBBS έχει υπηρετήσει στην διακονία μαζί με τον σύζυγό της τον Dr. Mike Dobbs, ποιμένα
του Word Alive Revival Center στο Wiggins Mississippi για πάνω από 28 χρόνια. Η Pam έχει ένα πάθος για τις
Διακονίες των Γυναικών μέσα στην UPC. Το 2001, έγινε μέλος της Επιτροπής Γυναικών της Περιφέρειας του
Mississippi και το 2009 ψηφίστηκε ως Πρόεδρός της επιτροπής. Η Pam και ο Mike έχουν δύο παιδιά τους
Ashley and Adrian. Έχουν τρία εγγόνια τον Aidan, Jaron και Joycelyn, που την φωνάζουν "MyMy".

Από το Ταχυδρομείο
Αγαπητοί αδ. Akers
Έλαβα το ηλεκτρονικό έντυπο του Απριλίου σήμερα. Ένας από τους στόχους των National
Women's Ministries της Αυστραλίας αυτή τη χρονιά είναι να προσευχόμαστε για τους άσωτους.
Έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο προσευχής.
Μοιράστηκα το ηλεκτρονικό έντυπο στη σελίδα μας στο Facebook.

Ο Θεός κάνει θαυμαστά! Έλαβα μία αναφορά για έναν γιο που δεν ερχόταν στην εκκλησία για
πάνω από δύο χρόνια. Την ημέρα του Πάσχα πήγε στην εκκλησία και επέτρεψε κάποιον να
προσευχηθεί γι’ αυτόν!
Έχουμε δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με τους άσωτους. Κάθε άτομο που μας έδινε το όνομα
ενός ασώτου του δινόταν το όνομα ενός άλλου να προσευχηθεί. Ανανεώναμε την λίστα κάθε 3-4
μήνες. Όλες οι λεπτομέρειες κρατήθηκαν απόρρητες. Οι γυναίκες μας ενθαρρύνθηκαν πολύ
γνωρίζοντας ότι και κάποιος άλλος προσεύχεται μαζί τους για τα παιδιά τους που έφυγαν.
Κάθε ευλογία,
Αδ. Jena Grech, Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών της Αυστραλίας
~~~~~~~~~
Αγαπητή Αδελφή Akers
Είμαι ιεραπόστολος στην Ταϊβάν. Έχουμε κινέζους ανάμεσα μας και γνωρίζω ότι οι γυναίκες θα
ήθελαν να έχουν την Κινέζικη μετάφραση με τους παραδοσιακούς χαρακτήρες. Θα μπορούσατε να
αρχίσετε να μου το στέλνετε και εγώ θα το εκτυπώνω και θα τους το μοιράζω. Παρακαλώ στείλτε
μου και αυτό που έλαβα σήμερα του Απριλίου 2016.
Ο Θεός να σας ευλογεί και συνεχίστε το μεγάλο έργο που κάνετε για μας τους ιεραπόστολους.
Αιδ. Leonard E. Richardson, Ιεραπόστολος στη Ταϊβάν

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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, Κινέζικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και
Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά και
Πολωνέζικα.
Σας παρακαλούμε προσευχηθείτε μαζί μας για Σέρβους,
Βούλγαρους και Γιαπωνέζους μεταφραστές.
Debbie Akers

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!

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…
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).

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.

Εγγραφείτε στο Περιοδικό Reflections
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύση. ΆΤα
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!

