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Η Πιο Ειλικρινή Προσευχή της Μητέρας
Από την Robin Shutes

Η ιστορία μου ξεκίνησε πριν ακόμη γεννηθώ. Η μητέρα μου έχασε το τέταρτο
παιδί της και παραλίγο να χάσει και τη ζωή της. Ζήτησε από τον Θεό να της
χαρίσει ένα ακόμη παιδί και του υποσχέθηκε να το αφιερώσει στον Θεό για το
θέλημά Του.
Δεν γνώριζα την ιστορία ώσπου περίπου είκοσι χρόνια αργότερα βρέθηκα
στο πεδίο της ιεραποστολής, εργαζόμενη με τον άντρα μου στην πρώην
Σοβιετική Ένωση. Εκείνο τον καιρό με δάκρια στα μάτια και με ανοιχτή καρδιά
η μητέρα μου μου είπε για την υπόσχεση που είχε δώσει στον Θεό. Είχε
ακούσει την προσευχή της και εκείνη έμεινε πιστή σ’ εκείνα τα λόγια που είχε πει μπροστά
Του. Αυτό που είναι αληθινά θαυμαστό είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουν το μόνο μέλος
της οικογένειάς μου που βάδιζα στην αλήθεια. Η ζωή μου είχε πραγματικά διαμορφωθεί από
την ειλικρινή προσευχή της μητέρας μου.
Η ιστορία μου μου θυμίζει μια άλλη μητέρα που έκανε μία παρόμοια υπόσχεση. Η Άννα ήταν
μια αφιερωμένη πιστή από τα όρη του Εφραΐμ. Μια χρονιά όταν πήγαν να προσκυνήσουν
ενώπιον του Κυρίου, η Άννα άνοιξε την ψυχή της ενώπιον του Θεού και ορκίστηκε πως αν ο
Θεός της έδινε ένα παιδί εκείνη θα Του το πρόσφερε για να τον υπηρετεί.
"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΄ Σαμουήλ
α\1:10-11).
Στο Α΄ Σαμουήλ α\1:24-28 η Βίβλος μας λέει πως η Άννα εκπλήρωσε τον όρκο της.
"Και αφού απεγαλάκτισεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν μεθ' εαυτής, μετά τριών μόσχων και ενός
εφά αλεύρου και ασκού οίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σηλώ· το δε
παιδίον ήτο μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το παιδίον προς τον Ηλεί. Και είπεν η
Άννα, Ω, κύριέ μου ζη η ψυχή σου, κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, ήτις εστάθη ενταύθα πλησίον
σου, δεομένη του Κυρίου· περί του παιδίου τούτου εδεόμην· και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την
αίτησίν μου, την οποίαν ήτησα παρ' αυτού· όθεν και εγώ εδάνεισα αυτό εις τον Κύριον· πάσας
τας ημέρας της ζωής αυτού θέλει είσθαι δανεισμένον εις τον Κύριον. Και προσεκύνησεν εκεί
τον Κύριον."
Ως μητέρες φυσικές ή πνευματικές έχουμε το προνόμιο να αφιερώνουμε τα πολύτιμα δώρα
που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός προς υπηρεσία Του. Συνεχώς τα καλύπτουμε με προσευχή και
τα καθοδηγούμε σ’ αυτή τη ζωή ώστε αργότερα να γίνουν σπουδαίοι άντρες και γυναίκες του
Θεού. Αν και μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για το που ο Θεός θα τους οδηγήσει δεν πρέπει
να είμαστε απρόθυμοι. Ακόμη και η δική μας στάση το να τους αφήσουμε να ακολουθήσουν το
σκοπό του Θεού μπορεί να γίνει μία ομολογία της πίστης και της εμπιστοσύνης μας στον
Χριστό.
Σημείωση: Η Robin Shutes είναι η σύζυγος του ιεραπόστολου Mark Shutes.Έχουν υπηρετήσει στις Παγκόσμιες
Ιεραποστολές πάνω από είκοσι τρία χρόνια. Τώρα υπηρετεί ως συντονίστρια στις Γυναικείες Διακονίες για το CIS and
Baltic Republics και είναι επίσης γραμματέας των Γυναικείων Διακονιών Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η Ευλογία της Ιστορίας της Γέννησης
Από την Esmeralda Delgadillo

Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε δείχνει μια συσχέτιση μεταξύ των
αφηγήσεων της γέννησης από τις μητέρες στις κόρες τους και μια ισχυρή
αίσθηση της αυτοεκτίμησης σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Όσο πιο συχνά
μια μητέρα μοιραζόταν με την κόρη της τα γεγονότα και τα συναισθήματα
γύρω από την ημέρα της γέννησης της κόρης της, εκείνη παρήγαγε μια
αίσθηση του σκοπού και της σύνδεσης με τη μητέρα της
Όταν η αδελφή μου ήταν δώδεκα ετών, άκουσε τη μητέρα μας να λέει ότι
ήθελε να κάνει άμβλωση όταν ήταν έγκυος σ’ εκείνη. Για πολλά χρόνια αυτό την οδήγησε να
έχει μία αρνητική συμπεριφορά μέχρι πρόσφατα. Ενώ ήξερε ότι γεννήθηκε σε μία κατάσταση
που πλησίαζε τον θάνατο, κάτι που θα την επισκίαζε για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτό που
δεν γνώριζε ήταν ότι ο Κύριος ήταν που τη θεράπευσε θαυματουργικά και ήταν ένα ζωντανό
θαύμα. Η ιστορία της επιβίωσης της αδελφής μου τώρα έχει γίνει η ιστορία ενός θαυμαστού
σκοπού και μιας κυρίαρχης επέμβασης του μεγάλου Δημιουργού.
Η Αντανάκλαση της δόξας του Θεού στη ζωή των παιδιών μας ενισχύεται όταν τους θυμίζουμε
την αναμφισβήτητη σημασία αυτής της αλήθειας, "Έχεις αξία, έχεις γεννηθεί με σκοπό και
προορισμό, είσαι μοναδική και είμαι ευλογημένη που είσαι κομμάτι μου."
Αν και δεν είναι κάθε ιστορία γέννησης θετική, οι μελέτες δείχνουν ότι όσο μια μητέρα ωριμάζει
και πηγαίνει από το ένα στάδιο της ζωής στο άλλο, η αφήγηση αλλάζει από μία λεπτομερή
εξιστόρηση σε μια συναισθηματική ανάμνηση. Όταν μια μητέρα σκόπιμα διατυπώνει την

πολυτιμότητα της γέννησης της κόρης της σε οποιοδήποτε στάδιο στη ζωή της κόρης της
προωθεί τα συναισθήματα της αυτο-αξίας και της ενθάρρυνσης σε κάθε πτυχή της. Η Γραφή
μιλάει για την δύναμη και τον αντίκτυπο που έχουν οι λέξεις όταν μιλάμε στους άλλους. Στις
Παροιμίες κε\25:11 μας λέει " Λόγος λαληθείς πρεπόντως είναι μήλα χρυσά εις ποικίλματα
αργυρά."
Πολλές είναι οι κόρες που περιφέρονται χαμένες, μονάχες και απαρηγόρητες επειδή οι
καλοπροαίρετες σκέψεις ποτέ δεν μοιράστηκαν ή εκφράστηκαν. Αυτά που λέμε στις κόρες μας,
ο διάλογος μεταξύ μας φέρνει κάτι στην ατμόσφαιρα.
Φανταστείτε εάν τα αρνητικά λόγια έχουν την ικανότητα να πληγώνουν όσους αγαπάμε, τι
μπορεί να συμβεί όταν μιλάμε λόγια ζωής και ευλογίας; Όπως ο προφήτης που μίλησε πάνω
στα ξερά κόκκαλα, έτσι και ως μητέρες μπορούμε να μιλάμε ζωή σε εκείνους που αγαπάμε,
αναφλέγοντας το πάθος και την αγάπη προς τον Θεό. Οι κόρες αυτής της γενιάς κοιτάζουν
εμάς για να δουν την αληθινή χριστιανική εμπειρία και το χρίσμα.
Μητέρες αφήστε τις φωνές σας να αντηχήσουν στις ζωές των κοριτσιών σας την σπουδαιότητα
και την σημασία ότι είναι ξεχωριστές. Πείτε την ιστορία της γέννησης τους, τις ομολογίες που
θα ταρακουνήσουν και θα μορφώσουν μια γενιά που θα είναι πρόθυμη. Από εσάς
αντανακλάται η δόξα.
Σημείωση: Η Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC είναι Board Certified Christian Counselor που εργάζεται ως σύζυγος
ποιμένα με τον άντρα της Gabriel Delgadillo στο Family Fire UPC στο New Caney, Texas. Είναι μητέρα μιας
δεκάχρονης κόρης της Άννας και ενός δεκαοκτάχρονου γιου του Ιωσία. Η Esmeralda πήρε το διδακτορικό της στην
Συμβουλευτική και στις Ανθρώπινες Σχέσεις από το Liberty University, είναι απόφοιτος του Texas Bible College, μέρος
του American Association of Christian Counselors, Διαμεσολαβητής για το Child Sexual Abuse Prevention Training,
πιστοποιημένη ειδικός για τους σεξουαλικούς Εθισμούς και Πιστοποιημένη Διάκονος της UPCI.

Καλυμμένη από Προσευχή
Από την JoAnn Thornton

Επρόκειτο για μία συνάντηση στα μέσα του χειμώνα, μια συναρπαστική ετήσια
εκδήλωση για τους προέδρους των νέων και τις συζύγους τους σε εθνικό
επίπεδο στο Σαιντ Λούις όπου εκεί θα βρισκόμασταν με τους άλλους εργάτες
της νεολαίας για εκπαίδευση και συναναστροφή. Ο σύζυγός μου και εγώ
έχοντας το ταξίδι μπροστά μας αρχίσαμε τις προετοιμασίες. Ωστόσο, η εύρεση
παιδικής φροντίδας που θα μας έκανε να νιώθουμε άνετα για τα δύο κορίτσια
μας, ηλικίας επτά και δύο ετών, ήταν πράγμα δύσκολο για εμάς.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι άνθρωποι μπορούν να προσφερθούν εθελοντικά να κρατήσουν τα
παιδιά, αλλά το πρόγραμμα, οι πεποιθήσεις και το περιβάλλον μπορεί να μην συμπίπτουν
πάντα με τα πρότυπα της ανατροφής των παιδιών σας. Μεγάλωσα σε ένα εξαιρετικά
δυσλειτουργικό σπίτι και εξαιτίας πολλών παραγόντων αυτή της ζωής, ήμουν υπερευαίσθητη
στο να αφήσω τις κόρες μας. Μετά από κάποια έρευνα, βρήκαμε κάποιο άτομο που και οι δύο
νιώθαμε άνετα. Μετά από πολλή συζήτηση, αποφασίσαμε να τις αφήσουμε να μείνουν για τις
δύο μέρες που θα λείπαμε.
Στην προσπάθεια μου να τακτοποιήσω κάθε λεπτομέρεια που σήμαινε την προετοιμασία των
ρούχων για τα κορίτσια, ποια θα φορούσαν για ποιές μέρες, πρόγραμματισμός της ώρας του
ύπνου, συνήθειες, ανάγκες, τους τηλεφωνικούς αριθμούς μας και διάφορες άλλες οδηγίες
προφύλαξης. Αυτό περιελάμβανε εξηγήσεις για τα κορίτσια μας και προσευχή για αυτές πριν
από την αναχώρηση. Αν και έγιναν όλα αυτά εγώ άφησα την πόλη με βάρος και ανησυχία.
Φτάσαμε στο Σεντ Λούις, οι συναντήσεις μας άρχισαν και είχαμε υπέροχες στιγμές. Την
δεύτερη μέρα το απόγευμα, τηλεφωνήσαμε σπίτι και ανακαλύψαμε ότι κάποιοι συγγενείς εκτός

της πολιτείας είχαν έρθει απροσδόκητα στην πόλη μας και «σταμάτησαν για μια επίσκεψη."
Μόνο με τη σκέψη ότι αυτοί ήταν ένας κίνδυνος για τα παιδιά, ο κόσμος μου άρχισε να γυρίζει.
Μίλησα ήρεμα όσο το δυνατόν πιο γλυκά στα κορίτσια μας, ζήτησα από τη κοπέλα που τα
πρόσεχε να έχει το νου της και να με ενημερώσει όταν φύγουν οι επισκέψεις. Μόλις κλείσαμε
το τηλέφωνο, κυριολεκτικά κατέρρευσα στο πάτωμα ζητώντας βοήθεια από τον Θεό.
Προσπαθούσα να ξεπεράσω τον πανικό και τον φόβο για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Ο
σύζυγός μου στάθηκε παρηγοριά και προσευχήθηκε μαζί μου.
Μετά από κάποια ώρα απεγνωσμένων ικεσιών ο Κύριος μίλησε με λόγια που με παρηγορούν
μέχρι και σήμερα. "Εάν μπόρεσα να φυλάξω τον Μωυσή στο σπίτι του Φαραώ είμαι ικανός να
φυλάξω και τα δικά σου παιδιά." Τι ειρήνη ήταν αυτή που ήρθε μέσα μου! Ο Θεός με βεβαίωσε
πως γνωρίζει κάθε προσπάθεια από μεριάς μου ως μητέρας και όταν προσεύχομαι σε Εκείνον
μας έχει όλους καλυμμένους.
" Εισάκουσον, Θεέ, της κραυγής μου· πρόσεξον εις την προσευχήν μου. Από των περάτων της
γης προς σε θέλω κράζει, όταν λιποθυμή η καρδία μου." (Ψαλμός ξα:1-2).
Σημείωση: Η Joann Thornton έχει εργαστεί ως πρόεδρος του Missouri District Ladies Ministries για εννιά χρόνια. Είχε
την ευλογία να παντρευτεί τον επί είκοσι έξι χρόνια σύζυγό της ποιμένα, Chris Thornton. Εργάζονται πλάι πλάι στη
πόλη Lebanon του Missouri, εκεί όπου η αύξηση της εκκλησίας τους Harvest Tabernacle είναι το πάθος τους. Έχουν
τρία θαυμάσια παιδιά την Ceci 24, την Celine 19, και τον Christopher 15.

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

From the Editor
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, Φαρσί,
Τσέχικα, Κινέζικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά,
Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά και Πολωνέζικα.
Σας παρακαλούμε προσευχηθείτε μαζί μας για 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
Ladies Prayer International on Facebook

Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελούνται 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).Text Link

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
των 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.

Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections;
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. 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!
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