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Πίστη Εν τω Μέσω της Απόγνωσης
Από την Liane Grant

Μερικές φορές τα παιδιά μας κάνουν πράγματα που μας οδηγούν σε
απελπισμένες προσευχές. Η μητρική μας καρδιά νιώθει πως αν ο Θεός δεν
επέμβει η κατάσταση θα γίνει ανυπόφορη είτε για εμάς είτε για εκείνα.
Η απελπισία είναι ένα έντονο συναίσθημα. Μπορεί να μας στρέψει είτε σε μια
θετική είτε σε μια αρνητική κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να
χειριστούμε τον Θεό με τις απελπισμένες προσευχές μας.
"Θεέ, πρέπει να το αναλάβεις αυτό τώρα αλλιώς… " Αλλιώς τι; Θα πάθουμε
νευρικό κλονισμό; Θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας;
Όχι! Σε κάθε περίσταση πρέπει να προσευχόμαστε για το θέλημα του Θεού. " Και αύτη είναι η
παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει
ημάς." (Α΄ Ιωάννου 5:14). Ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε ποτέ ότι δεν θα νιώσουμε πόνο.
Μερικές φορές είναι αναγκαίο για να μας ελκύσει και πάλι κοντά Του. Εμείς έχουμε αρκετή
πίστη ώστε να προσευχόμαστε για το θέλημα Του στις ζωές των παιδιών μας, ακόμη κι αν θα
πρέπει να πάσχουν ώστε οι ψυχές τους να σωθούν;
Η απελπισία μας δεν πρέπει να προστάζει την ώρα του Θεού. Για πάνω από τριάντα χρόνια

προσευχόμουν καθημερινά για τη θεραπεία μου πάνω στο πρόβλημα του ύπνου που είχα. Σε
μια βραδιά θα ξυπνούσα οχτώ με δέκα φορές. Σ ένα ξενοδοχείο σαράντα ή πενήντα φορές. Η
κούραση με οδηγούσε σε μερικές απελπισμένες προσευχές, ιδιαίτερα όταν είχαν μικρό το παιδί
μου και ταυτόχρονα εργαζόμουν και ήμουν και σύζυγος ποιμένα.
Αποφάσισα να βάλω το σώμα μου στο κρεβάτι για οχτώ ώρες κάθε νύχτα και το υπόλοιπο το
άφησα στον Θεό. Αρνήθηκα να σταθώ πάνω στην δυσφορία μου. Πέρυσι, ο Θεός έστειλε έναν
νεαρό κήρυκα από μια άλλη πόλη να προσευχηθεί για μένα και εκείνη την νύχτα είχα μία
αξιοσημείωτη βελτίωση. Αργότερα τα πράγματα καλυτέρευσαν ακόμη περισσότερο όταν ο
Θεός με οδήγησε να ακολουθήσω μία υγιεινή διατροφή.
Ο Θεός απάντησε στην απελπισμένη προσευχή μου πολύ αργότερα απ ότι πίστευα ότι Τον
χρειαζόμουν. Επειδή γνώριζε πόσο πολύ μπορούσα να αντέξω και τι θα μάθαινα από αυτή την
διαδικασία. "Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις
δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει
κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε." (Α΄ Κορινθίους 10:13)
Καθώς προετοιμαζόμουν να γράψω αυτό το άρθρο ένας ύμνος της Lauren Daigle ακούστηκε
στο ραδιόφωνο: "Όταν δεν μετακινείς τα βουνά, σου ζητώ να το κάνεις. Όταν δεν χωρίζεις τα
νερά, εύχομαι να μπορούσα να περπατήσω δια μέσου αυτών. Όταν δεν μου απαντάς όταν
σου κράζω, θα εμπιστευτώ, θα εμπιστευτώ Εσένα. "Ας κρατηθούμε από την πίστη μας εν τω
μέσω της απελπισίας.
Σημείωση: Η Liane και ο σύζυγός της Scott εργάζονται ανοίγοντας εκκλησίες στο Montreal-Quebec κάτω από το
πρόγραμμα της UPCI Metro Missions. Η Liane υπηρετεί ως Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών στο Quebec και είναι
η ιδρύτρια και υπεύθυνη των The King's Translators, μία ομάδα από εθελοντές που είναι αφιερωμένη να προμηθεύει
αποστολικές πηγές στην Γαλλία.

Προσευχή Απόγνωσης
Από την Rebecca Akers

Η Άννα δεν είχε παιδιά.
Ήταν ο φόβος πολλών, στα χρόνια της όμως ήταν κάτι περισσότερο από
φόβος. Ήταν ένα φορτίο – κάτι που έπρεπε να το κουβαλά. Όταν έμπαινε
από την πόρτα της εκκλησίας (Ναό) το μουρμουρητό των γυναικών έπαυε
καθώς γινόταν αντιληπτή η παρουσία της. Ο τρόπος που την κοιτούσαν έλεγε
ότι δεν άνηκε εκεί.
Όπου κι αν πήγαινε τα επικριτικά βλέμματα την κάρφωναν. Περνούσαν μέρες και δεν έτρωγε.
Δεν μπορούσε. Η καρδιά της ήταν τόσο βαριά και το μυαλό της τόσο αδύνατο. Ο άντρας της τη
ρωτούσε "Γιατί δεν τρως; Γιατί κλαις; Δεν μ αγαπάς;" Δεν μπορούσε ποτέ να νιώσει αυτό που
εκείνη ένιωθε.
Αυτό συνέχισε, χρόνο με τον χρόνο. Έμοιαζε μ έναν ατελείωτο κύκλο πόνου, πληγών και
προσμονής.
Η Άννα πικράθηκε και θύμωσε. Γιατί εγώ Θεέ; Γιατί με καταράστηκες με αυτό; Δεν μ αγαπάς;
Δεν μπορείς να δεις πως με κοιτούν όλοι; Πως με κρίνουν και με απαξιώνουν; Κι έτσι το βάρος
της μεγάλωνε.
Μεγάλωνε και η απελπισία.

Προσευχήθηκε μία προσευχή απελπισίας και ορκίστηκε πως αν ο Θεός της έδινε ένα παιδί θα
Του το πρόσφερε πίσω.
Και σ εκείνον τον Ναό έβγαλε ότι είχε από μέσα της μέχρι που δεν είχε άλλο. Μέχρι που το
πνεύμα της στέγνωσε και δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Εκείνη τη μέρα καθώς έφευγε από
τον Ναό "το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθρωπόν. "
Η απελπισία είναι ένα όπλο. Όταν οι άνδρες και οι γυναίκες του Θεού βρίσκονται σε απελπισία
τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Ειδικά όταν προσεύχονται. Σε πολλά σημεία της
Γραφής άνθρωποι κράζουν στον Θεό για βοήθεια, για ειρήνη, για οδηγία, για κάτι που θα
γεμίσει το κενό που πολεμούν. Αν είσαι σε αυτό το σημείο σήμερα – φορτωμένη, στεγνή,
απελπισμένη – Ο Θεός είναι πρόθυμός να σε βρει στο μέρος που βρίσκεσαι.
Σημείωμα από την Συντάκτρια: Η Rebecca είναι μία αξιοθαύμαστη νεαρή που αγαπά και υπηρετεί τον Κύριο με όλη της
την καρδιά. Συμμετέχει ενεργά στην διακονία των νέων, διδάσκει σε Κυριακό Σχολείο, ψάλει στην χορωδία της ομάδας
δοξολογίας και παίζει αρμόνιο. Επίσης συμμετέχει στην ομάδα νοηματικής, στην ομάδα κουκλοθέατρου και στον
ευαγγελισμό. Είναι στο μαθητικό συμβούλιο και είναι αντιπρόεδρος στον τομέα του National Honor Society. Στον
ελεύθερό της χρόνο εργάζεται εθελοντικά κάθε βδομάδα στο νοσοκομείο. Η Rebecca με βοηθά με τη διανομή αυτού του
ηλεκτρονικού εντύπου στις διάφορες μεταφράσεις. Με περηφάνια λέω ότι είναι η εγγονή μου! -Debbie Akers

Η Προσευχή της Απόγνωσης
Από την Dianne Showalter

Η προσευχή της απόγνωσης είναι μία προσευχή που δεν χρειάζεται κανείς
να μας πει να προσευχηθούμε. Μία προσευχή που μας βάζει στα γόνατα
ικετεύοντας τον Θεό για έλεος. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να γνωρίζεις
πώς να την μετατρέψεις σε μία παραγωγική προσευχή που μας κάνει να
νιώθουμε ελεύθεροι όταν σηκωνόμαστε από τον χρόνο μαζί Του. (Διάβασε
Α΄ Σαμουήλ 1:7, 15; Α΄ Σαμουήλ 2:1.)
Μία από τις στιγμές καμπής της ζωής μου ήταν όταν άκουσα την
ιεραπόστολο Nona Freeman να μιλά για την απόγνωση της σχετικά με τη σωτηρία των
εγγονών της. Θρηνούσε καθώς καθημερινά έλεγε να ονόματα τους στην προσευχή. Μια μέρα ο
Κύριος τη ρώτησε, "Πιστεύεις σε Μένα για αυτό;" Και εκείνη είπε, "Ναι, Κύριε." Και Εκείνος της
είπε, "Εάν πιστεύεις, σταμάτα να ικετεύεις και ξεκίνα να αγάλλεσαι!" Ήταν τότε που κρατούσε
τις φωτογραφίες τους ψηλά προς τον Θεό, φωνάζοντας τα ονόματά τους μπροστά Του
λέγοντας, "Κύριε σ ευχαριστώ που σώζεις τα εγγόνια μου! Θα γίνει στο όνομα του Ιησού!"
Τελικά όλοι σώθηκαν!
Όταν προσευχόμαστε με ανθρώπους για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, μερικές φορές θα πρέπει
να τους ενθαρρύνουμε να δοξάζουν αντί να ικετεύουν. Η αληθινή μετάνοια είναι πολύ αναγκαία
αλλά πρέπει όμως να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο για να λάβουμε παραπάνω από
τη συγχώρηση. Θα πρέπει να ακουμπήσουμε το φορτίο μας στα πόδια Του και να αρχίσουμε
να εμπιστευόμαστε και να διακηρύττουμε τον Λόγο Του, χαίροντες στο ότι κάνει το έργο Του!
Το 1985 κληθήκαμε να πάμε ως ιεραπόστολοι στο Εl Salvador. Ήμουν πρόθυμη αλλά ένιωθα
αγωνία καθώς θα έπαιρνα τα παιδιά μου μαζί σε μία εμπόλεμη χώρα. Σε ένα συνέδριο
Γυναικών άκουσα έναν μονόλογο. Αυτόν την Άννας που έπαιρνε τον μικρό γιο της τον
Σαμουήλ, για να τον αφήσει στον Ναό. Μπορούσα σχεδόν να νιώσω τον πόνο της θυσίας της.
Έκλαιγα επί δύο ώρες όταν άκουσα τον Κύριο να μου λέει, "Αν θέλεις να μείνεις και να
φροντίσεις να παιδιά σου σου το επιτρέπω. Αν όμως πας, τότε Εγώ θα Είμαι Εκείνος που θα

φροντίσει τα παιδιά σου." Τα δάκρυα μου μεταστράφηκαν σε ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη,
ελευθερία και χαρά! Εμπιστεύτηκα αυτά τα λόγια πολλές φορές, ακόμη και όταν οι σφαίρες
διαπερνούσαν το σπίτι μας και ο Θεός έμεινε πιστός στον Λόγο Του!
Όταν η κόρη μου ταλαιπωρούνταν από τους πόνους της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, έκραξα
στον Κύριο, "Γιατί Κύριε; Πάντοτε σε υπηρετούσε. Πιστεύουμε στην θεραπεία της. Με Ακούς
Κύριε;" Εκείνη την στιγμή πνευματικά την σήκωσα και την ακούμπησα στα χέρια του Ιησού.
Του είπα ότι την πήγαινα πίσω σ Εκείνον για να κάνει ότι Εκείνος θέλει. Ήταν μία σκληρή
μάχη, το βαρύ φορτίο όμως υψώθηκε και η εμπιστοσύνη ξεκίνησε. Άκουσε την κραυγή μου!
Σημείωση:
Η Dianne Showalter έχει εργαστεί πλάι στον σύζυγό της ως ιεραπόστολος για τριάντα χρόνια, έχει ταξιδέψει σε πάνω
από 100 χώρες και έχει μιλήσει σε πολλές συναντήσεις γυναικών. Το πάθος της είναι να μοιραστεί το πολύτιμο αυτό
Ευαγγέλιο και να βοηθήσει του ανθρώπους να ζήσουν μία νικηφόρα ζωή στον Χριστό. Η μεγαλύτερη χαρά της είναι να
γνωρίζει ότι τα παιδιά της περπατούν στην αλήθεια.

Απόγνωση!
Από την Wanda Chavis

Η απόγνωση είναι ένα μέρος χωρίς ελπίδα με ανυπόφορες καταστάσεις.
Το πώς αντιδρούμε στην απόγνωση μπορεί να τιμήσει ή να μην τιμήσει
τον Θεό.
Για χρόνια η Άννα αντιμετώπιζε την απελπισία της με δάκρια, μούτρα και
θλίψη. Τη θυμάστε; Τη γυναίκα του Εκλανά;
"... η δε Άννα δεν είχε τέκνα." (Α΄ Σαμουήλ 1:2).
Δεν υπάρχει πόνος σαν εκείνον της άδειας αγκαλιάς. Ήταν πάντα μαζί με την Άννα – όμως
ήταν στιγμές που η πραγματικότητα της κατάστασής της ήταν παραπάνω απ ότι μπορούσε να
κουβαλήσει. Όταν πήγαν στη Σιλώ για να λατρεύσουν και να προσφέρουν την οικογενειακή
θυσία, ο Ελκανά θα μοίραζε τις οικογενειακές μερίδες για να γιορτάσει την αποδοχή του Θεού
πάνω στις ειρηνικές προσφορές τους. Ένιωθε τόσο κενή και απελπισμένη ακόμη κι όταν της
έδινε διπλάσια μερίδα και προσπαθούσε να την τιμήσει. Εκείνη την ώρα βλέποντας όλα τα
παιδιά του Ελκανά και την μητέρα τους Φενίννα να γελούν και να τρώνε όλοι μαζί ήταν σαν να
τις έριχναν αλάτι στις πληγές.
Χρόνο με τον χρόνο αρνιόταν να φάει και καθόταν ταπεινωμένη, σκουπίζοντας τα απρόσκλητα
δάκρυά της. Η Φενίννα αποκαλύπτονταν σ αυτές τις στιγμές, κοιτάζοντας την σαρκαστικά και
κάνοντας κοφτερά σχόλια.
Χρόνο με το χρόνο η απελπισία της Άννας θα την τραβούσε έξω από τη γιορτή. Και τα δάκρυα
θα έδιναν τη θέση τους στα αναφιλητά. Για ώρες ο Ελκανά θα προσπαθούσε να την
παρηγορήσει. Δεν ήξερε όμως πώς να καλυτερεύσει τα πράγματα.
Αυτήν την συγκεκριμένη χρονιά η καρδιά της ήταν τόσο απεγνωσμένη, δεν κατάφερε να πάει
στην σκηνή να θρηνήσει μόνη της αλλά έπεσε στο πάτωμα του ναού κλαίγοντας. Η καρδιά της
στέκονταν μπροστά στον Θεό.
" Και εσηκώθη η Άννα, αφού έφαγον εν Σηλώ και αφού έπιον· ο δε Ηλεί ο ιερεύς εκάθητο επί
καθέδρας, πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο
καταπικραμένη την ψυχήν και προσηύχετο εις τον Κύριον, κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και
ηυχήθη ευχήν, λέγουσα, Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψης τωόντι εις την ταπείνωσιν της

δούλης σου και με ενθυμηθής και δεν λησμονήσης την δούλην σου, αλλά δώσης εις την
δούλην σου τέκνον αρσενικόν, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσας τας ημέρας της
ζωής αυτού, και ξυράφιον δεν θέλει αναβή επί την κεφαλήν αυτού." (Α΄ Σαμουήλ1:9-11).
Ο Ηλί είδε την προσευχή απελπισίας της και λαθεμένα πίστεψε ότι ήταν μεθυσμένη. Αφού
όμως την άκουσε, της έδωσε την ευλογία του και μίλησε με ελπίδα μέσα στην απελπισμένη
καρδιά της!
Η συνέχεια της ιστορίας είναι ενδιαφέρουσα αλλά θέλω να τελειώσω την σκέψη μου εδώ. Τι
κάνεις με την απόγνωσή σου; Κλαίς; Παραπονιέσαι; Σκυθρωπάζεις;
Σε προκαλώ να κράξεις προς τον Θεό, να αφιερώσεις το μέλλον σου σ Εκείνον και να κάνεις
σχέδια γεμάτα ελπίδα!
Η απελπισία σου είναι η ευκαιρία του Θεού για ελπίδα και θεραπεία. Μην τα παρατάς.
Επέτρεψε τον Λόγο του Θεού να πνεύσει ζωή μέσα στην κατάστασή σου. Αφιέρωσε τα σχέδια
σου στον Θεό. Κάνε μια υπόσχεση. Θα σου δώσει χαρά αντί της θλίψης. Το ρούχο της
δοξολογίας θα πάρει το πνεύμα του φορτίου. (Διάβασε Ησαΐας 61.)
Σημείωση: Η Wanda Chavis υπηρετεί στην Περιφέρεια North Carolina ως Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών και
είναι επίσης μία χρισμένη ομιλήτρια και συγγραφέας. Εργάζεται και ως σύμβουλος στην γυναικεία υγεία και στην
ενυδάτωση. Είναι μια περήφανη μητέρα και γιαγιά.

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
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.
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
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.
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