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Η Κληρονομιά μιας Προσευχόμενης Γιαγιάς 
Από την Stacy Gaddy  
 

Η γιαγιά μου ήταν μια γυναίκα πιστή στην προσευχή - δηλαδή, άναβε τα κεριά της και 
έλεγε με ειλικρίνεια τις καθημερινές της προσευχές. Την άκουγα συχνά να μπερδεύει 
το “Χαίρε Μαρία”, καθώς μετρούσε τις χάντρες του Ροζαριού (σ.σ Καθολικό 
Κομποσκοίνι). Οι προσευχές του Ροζαρίου ήταν όσα η γιαγιά μου ήξερε να προσευχηθεί. 
Αυτή ήταν πιθανών η δική μου εισαγωγή στην προσευχή. Είμαι τόσο ευγνώμων που ο 
γιος και η κόρη μου είναι ευλογημένοι με δύο ισχυρές χριστιανές γιαγιάδες που ξέρουν 
να αναζητούν το πρόσωπο του Θεού. Αυτές οι γυναίκες έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα 
παιδιά μου.  

 
Θυμήθηκα μια γιαγιά στη Βίβλο που επίσης επηρέασε πολύ τη ζωή του εγγονού της. Το όνομά της ήταν ο 
Λωίδα και παρόλο που μόνο ένα χαρακτηριστικό της δόθηκε στο Β΄ Τιμόθεο α/1: 5, είναι όμως ισχυρό. 
“Ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη μάμμη σου 
Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη.” 
 
Ήταν μια γυναίκα με γνήσια πίστη. Δεν ζούσε αλλιώς στην εκκλησία και αλλιώς στο σπίτι, η πίστη της στο 
Θεό ήταν σταθερή. Δεν ζούσε μόνο ως πρότυπο στην οικογένειά της αλλά προφανώς δίδαξε και 
μετάδωσε σκόπιμα (Β΄ Τιμ. γ/3: 14-15). Τι μεγάλο κομπλιμέντο έκανε ο Παύλος στον Τιμόθεο όταν έγραψε 
ότι αναγνώρισε την ίδια πίστη σε αυτόν όπως και στη γιαγιά του. 
 
Στον Τίτο β/2:3 αναφέρει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες πρέπει να είναι δάσκαλοι καλών πραγμάτων. Αυτό 
δείχνει την αξία που αποδίδεται στις μεγαλύτερες γυναίκες για τη σοφία τους, την όραση που έχουν για 
τη ζωή και τα χρόνια της εμπειρίας. Τα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν έναν κόσμο τόσο εντελώς 
διαφορετικό από τους παππούδες τους ακόμη και από τους γονείς τους. Η κοινωνία μας στο σύνολό της 
υποστηρίζει όλο και λιγότερο τις θεϊκές αρχές. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δοθεί 
σε ένα εγγόνι είναι να προσεύχονται γι’ αυτό.  
 
Η πίστη που άφησε κληρονομιά η Λωίδα αναμφισβήτητα επηρέασε χιλιάδες ανθρώπους μέσω του 
Τιμόθεου κατά τη διάρκεια των χρόνων που ταξίδευε και κήρυττε το ευαγγέλιο. Η μόνη φορά που 
αναφέρεται η λέξη «γιαγιά» στη Βίβλο είναι για τη Λωίδα. Το όνομά της σημαίνει "πιο επιθυμητή".  Καθώς 
έρχεται να εκπροσωπήσει τις χριστιανές γιαγιάδες παντού και πράγματι λέμε ότι είναι οι πιο επιθυμητές 
από κάθε τι που έχουμε εδώ στη γη. 
 

 

 



Αυτός είναι ο μήνας που γιορτάζουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Εκτιμούμε και είμαστε 
ευγνώμονες για όλες τις γιαγιάδες που συνεχίζουν να δείχνουν την αλήθεια και να προσεύχονται πιστά 
για τις οικογένειές τους. Τι τεράστια επίδραση έχουν στη βασιλεία του Θεού! 
 
Σημείωση:  Η Stacy Gaddy ζει στο Καπότ του Αρκάνσας όπου εργάζεται μαζί με τον σύζυγό της Tim στην “Νέα Ζωή”, την εκκλησία που 
ξεκίνησαν από κοινού το 1999. Επίσης εργάζεται έχοντας διάφορους ρόλους στην περιοχή του Αρκάνσας ως σύζυγος του 
Υπεύθυνου της Περιοχής. Η Stacy αγαπά να μιλάει με τις γυναίκες, ταξιδεύει εκτεταμένα και σύντομα πρόκειται να ανακαλύψει τι 
σημαίνει να αδειάζει το σπίτι από τα παιδιά. 

  

Οι Προσευχές Ποτέ Δεν Πεθαίνουν 
Από την Dr. Robbie Crawford 
 

Όταν περνούσαμε τις φλογερές δοκιμασίες της ιεραποστολής, ένας εργάτης μου είπε: "Οι 
προσευχές των παππούδων σας σας στηρίζουν τώρα". Οι χριστιανοί παππούδες μου έχουν 
πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια αλλά πιστεύω ότι οι προσευχές τους ζουν και συνεχίζουν να 
ζουν τώρα και στα παιδιά μου. 
  
Η κόρη μου παρακολούθησε πρόσφατα ένα συνέδριο και μου είπε ότι κάποιος εκεί είχε 
προφητεύσει πάνω της. "Οι προσευχές της μητέρας μου θα συμβούν. Δεν μπορούσα να 
περιμένω και σου τηλεφώνησα για να μάθω τι έχεις προσευχηθεί για μένα." Δεν είμαι σίγουρη τι 

περίμενε αλλά οι προσευχές μου για τα παιδιά μου δεν είναι για αντικείμενα, θέσεις ή τιμές. Τα συνεχόμενα 
αιτήματά μου προέρχονται από ένα συνδυασμό δεκαοκτώ εδαφίων που περιέχουν τις βασικές αξίες που έρχονται 
από τους γονείς και τους παππούδες μου και που ελπίζω να μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά. 
  
Οι προσευχές μου για τα παιδιά μου, που ελπίζω ότι θα μεταφερθούν στα δικά τους, συνήθως πηγαίνουν κάπως 
έτσι: 
  
  
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγαπούμε το Όνομά Σου! 
  
Ας έλθει η Βασιλεία Σου στα παιδιά μου και το θέλημα Σου να γίνει στις ζωές τους!  
 
Βοήθησέ τα να είναι γνήσια, να γνωρίζουν την αλήθεια, να την αγαπούν και να τους ελευθερώνει. 
  
Ιησού προμήθευσε τις ανάγκες τους. 
  
Συγχώρεσε τους καθώς και εκείνοι θα συγχωρούν τους άλλους. 
Βοήθησέ τους να αγαπούν και να σέβονται τους άλλους ακόμη κι όταν δεν τους αξίζει. Μην αφήνεις ο ήλιος να δύει 
στην οργή τους. Βοήθησέ τους να τοποθετούν τους εχθρούς τους στα χέρια Σου και να αφήνουν στην άκρη πικρίες 
και πληγές. 
 
Φύλαξέ τους από τους πειρασμούς και ελευθέρωνέ τους από το κακό.  
Χρίσε τα παιδιά μου. Βοήθησε τα να αποφεύγουν το κακό έχοντας πνευματική διαύγεια, ακεραιότητα και να κάνουν 
σωστές επιλογές.  
 
Αγάπη 
Περικύκλωσε τα παιδιά μου, διοχέτευσέ τα και κατανάλωσε τα μέσα την αγάπη Σου. 
  
Συναισθηματική ωριμότητα 
Βοήθησε τα να ωριμάσουν μέσα Σου και να έχουν μια σταθερή βάση. Βοήθησε τα να είναι παραδείγματα και να 
μην εξασθενούν την ημέρα των αντιξοοτήτων. Δώσε τους χαρά! Βοήθησε τους να είναι ειρηνικοί και αργοί στο 
θυμό. Βοήθησε τους να χρησιμοποιούν ευγενικά λόγια και να είναι ευτυχισμένοι. 
  
Να μην Φοβούνται 
Προσεύχομαι τα παιδιά μου να περπατούν με δύναμη, τόλμη, εμπιστοσύνη και εξουσία. Βοήθησε τους να μη 
φοβούνται κανένα κακό. 
  
Αυτό - πειθαρχία 

 

 



Δίδαξε τα παιδιά μου να προσεύχονται και να μελετούν το Λόγο Σου. Φρόντισε τις καρδιές τους. Βάλε ένα όριο 
πάνω στα πράγματα που έρχονται στο μυαλό τους και ειδικά εκείνα που βγαίνουν από το στόμα τους γιατί είναι 
αυτά που δημιουργούν χαλάσματα. Κράτησε τους από τις επιρροές του κόσμου καθώς θα μεγαλώνουν σε ένα 
καλό, υγιές και θεϊκό περιβάλλον. 
  
 
Πίστη 
Τα παιδιά μου να έχουν μεγάλη πίστη, έτσι ώστε να μην είναι τίποτα αδύνατο γι 'αυτούς. 
 
Ταπείνωση 
Προσεύχομαι τα παιδιά μου να πράττουν δίκαια να αγαπούν το έλεος και να περπατούν ταπεινά ενώπιον του 
Θεού. 
  
Ευγνωμοσύνη 
Βοήθησε τα παιδιά μου να είναι πάντα ευγνώμονες για τη σωτηρία τους, την πνευματική τους κληρονομιά, τις 
προηγούμενες παραδόσεις τους και τις μελλοντικές υποσχέσεις. 
 
Δική Σου είναι η Βασιλεία, η δύναμη και η δόξα για πάντα! 
Όσο για το σπίτι μας, θα υπηρετούμε τον Κύριο!  
 
 
Σημείωση: Η Δρ. Robbie Crawford εργάστηκε περισσότερο από είκοσι πέντε χρόνια ως δασκάλα, διευθύντρια, 
εξουσιοδοτημένη διάκονος και συνεργάτης του ποιμένα της. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του 
Missouri-St. Louis. Αυτή τη στιγμή είναι διευθύντρια του Νηπιαγωγείου New Life στο Σεντ Λούις του Μισσούρι, 
καθώς και διευθύντρια του Κυριακού Σχολείου.   

  

Το Σπίτι που Χτίζει η Προσευχή 
Από την Anita Harding 
 

" Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτόν." (Ψαλμός 
ρκζ/127:1). 
  
Θυμάμαι τα δάκρυα που κάλυπταν το πρόσωπό μου καθώς η παρουσία του Θεού πλήρωνε το 
δωμάτιο. Ήταν η μέρα που λάμβανα "την ευλογία" από τη γιαγιά μου. Ήταν επίσης η μέρα που 
θα άγγιζα τη γιαγιά μου για τελευταία φορά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια αλλά φαίνεται ότι 
εξακολουθώ να αισθάνομαι τη ζεστασιά της αγκαλιάς αυτής. 
  

Η ανάμνηση που έχω της γιαγιάς μου να με τραβάει κοντά της για να προσευχηθεί μια ευλογία πάνω μου, θα ζήσει 
στην καρδιά μου για πάντα. Με κοίταξε απευθείας στα μάτια μου και είπε, "Ο Θεός θέλει να έχεις το ακορντεόν σου 
και το χρίσμα που πηγαίνει μαζί του". Ήμουν συγκλονισμένη από αυτό το υπέροχο δώρο!  
  
Θυμάμαι το ακορντεόν της γιαγιάς και το βιολί του παππού πάντα στο κέντρο των οικογενειακών μας 
συγκεντρώσεων. Θα ψέλναμε  θα προσευχόμασταν μαζί για ώρες στο καθιστικό των παππούδων. Αυτή η 
πολύτιμη ευλογία με κρατά συνδεδεμένη με το παρελθόν μου και μου επιτρέπει να δω το μέλλον μου. Όταν ακούω 
τα παιδιά και τα εγγόνια μου να λατρεύουν τον Θεό, συχνά βρίσκω τον εαυτό μου κοιτώντας ψηλά στον ουρανό και 
να λέω: "Ακούς, γιαγιά;" 
 
Η γιαγιά μου ευλόγησε επίσης τον σύζυγό μου και εμένα με μια άλλη ιδιαίτερη ευλογία. Κρατώντας τα δύο χέρια 
μας, μας είπε αυτά τα λόγια . "Θα τελειώσετε την οικοδόμηση του σπιτιού εκείνου που άρχισε ο παππούς." 
 
Με τα χρόνια έχουμε κατανοήσει την αξία αυτής της ευλογίας. Μέχρι σήμερα, έχουμε δεσμευτεί να οικοδομήσουμε 
το σπίτι που ξεκίνησε η γιαγιά και ο παππούς. Είμαι τόσο ευγνώμων που επιλέξαμε να οικοδομήσουμε την 
οικογένειά μας με την προσευχή, τη λατρεία και το Λόγο του Θεού. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε το Θεό ότι όλα τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας υπηρετούν τον Θεό σήμερα. 
 
Τα τελευταία Χριστούγεννα έδωσα στον μεγαλύτερο εγγονό μου μια Βίβλο που μου είχε δώσει ο σύζυγός μου κατά 
την πρώτη μας επέτειο. Ο εγγονός μου νιώθοντας το χρίσμα άρχισε να κλαίει καθώς άνοιγε το δώρο μου. Μέσα 

 

 



από δάκρυα χαράς του εξήγησα πως πρέπει να συνεχίσει να χτίζει το σπίτι. Πιστεύω μέσα από την καρδιά μου ότι 
κατάλαβε. Ήταν μια ημέρα που η οικογένειά μας δεν θα ξεχάσει ποτέ.  
 
" Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ..." (Ματθαίος ς/6:20). 
  
Το να προσεύχομαι ευλογίες πάνω στην οικογένειά μου και να τους μεταβιβάζω "αιώνια δώρα" είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά πράγματα που μπορώ να κάνω. Τίποτα δεν μου δίνει μεγαλύτερη χαρά από την προσευχή για την 
οικογένειά μου. Οι προσευχές μου με συνδέουν με το παρελθόν μου και θα ζήσουν για πολύ καιρό αφού θα έχω 
πάει στο παραδεισένιο σπίτι μου. Προσεύχομαι να μην ξεχνάμε ποτέ να χτίζουμε το σπίτι γιατί η πνευματική μας 
κληρονομιά εξαρτάται από αυτό.  
  
Σημείωση: Η Anita Harding εργάζεται με πλήρη απασχόληση δίπλα στο σύζυγό της από το 1976. Είναι μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά σε επτά 
εγγόνια. Είναι συνταξιούχος παιδαγωγός που συνεχίζει να καθοδηγεί άλλους δασκάλους. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως γραμματέας των 
γυναικείων διακονιών του δυτικού τμήματος. Η αγάπη και η δέσμευσή της προς τον Θεό, την οικογένεια και τους φίλους της, λάμπει φωτεινά 
μέσα από τη ζωή της.  

  

Οι Προσευχές μιας Γιαγιάς 
Από την Jill Patterson 
 

Προσευχή-Το δώρο μου! 
  
Δεν χρειάζεται πολύ για τους νέους παππούδες να αρχίσουν να αγοράζουν και να δίνουν δώρα 
στο εγγόνι τους. Είναι φυσιολογικό. Τα μικρά ρούχα φαίνονται τόσο χαριτωμένα! Οι παππούδες 
θέλουν τα εγγόνια τους να έχουν το καλύτερο. Έτσι, όσο το επιτρέπει το χρήμα, υπάρχει βοήθεια 
με το κρεβάτι του μωρού, το καρεκλάκι, τα σεντονάκια και ο κατάλογος συνεχίζεται. 
  
Ως ιεραπόστολος, μένω μακριά από τα εγγόνια μου. Δεν έχω την ευκαιρία να τα δω σε 
καθημερινή, εβδομαδιαία ή και μηνιαία βάση. Δεν μπορώ να ταξιδέψω μαζί τους με αυτοκίνητο. 
Και το αντίθετο είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν να έρθουν σε μένα εύκολα. Έτσι, δεν μπορώ να 

δώσω το "δώρο του εαυτού μου" όπως πολλοί παππούδες. Οι παππούδες που ζουν κοντά στα εγγόνια τους 
μπορούν να τα κρατάνε, να κοιμηθούν εκεί, να μαγειρέψουν ειδικά γεύματα, να τα κρατήσουν κατά τη διάρκεια των 
διακοπών κλπ. Καλά θα μπορούσα να δώσω το δώρο της ανησυχίας. Δεν είναι εύκολο αυτό; Ωστόσο, γνωρίζουμε 
ότι η ανησυχία δεν είναι του Θεού. Λοιπόν, τι να δώσω; 
  
Έχω προσωπικά ισχυριστεί την προσευχή ως το δώρο μου στα εγγόνια μου. Η προσευχή διανύει την απόσταση! 
Μπροστά στο θρόνο του Θεού τα αποκαλώ «παιδιά μας». Ο Θεός είναι ο δωρητής της ζωής. Έδωσε τα εγγόνια 
μας σε εμάς και στη συνέχεια εμείς, με τη σειρά μας, τα επιστρέφουμε στον Θεό. Πολλές εκκλησίες αφιερώνουν τα 
μωρά όπου οι μητέρες, οι πατέρες, οι παππούδες, οι φίλοι και οι οικογένειες των εκκλησιών σε μια συμβολική 
λειτουργία αφιερώνουν τα παιδιά τους στον Θεό. Ωστόσο, δεν μιλώ για μια συμβολική υπηρεσία κάποιας στιγμής. 
Μιλώ για επανειλημμένη δήλωση (ή παραχώρηση) του παιδιού στη φροντίδα του Επουράνιου Πατέρα μέσω της 
προσευχής. Η προσευχή της γιαγιάς στον Κύριο για να κρατήσει τα εγγόνια της στο σπίτι, στην εκκλησία, στο 
σχολείο και στο παιχνίδι. Να είναι στη ζωή τους - στις καρδιές, στα μυαλά και στα πνεύματά τους. Να τοποθετήσει 
ένα ακανθώδες φράγμα προστασίας γύρω τους και τους αγγέλους Του να τα παρακολουθούν. Τι δώρο! 
 
Η Γραφή στον Ιάκωβο α/1:17, αντικατοπτρίζει την αξία ενός ουράνιου δώρου. “Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα 
τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά 
μεταβολής”. Η κληρονομιά της γιαγιάς αναφέρεται από τον Παύλο στο Β΄ Τιμόθεο α/1: 5, “ανακαλών εις την μνήμην 
μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη μάμμη σου Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη, 
είμαι δε πεπεισμένος ότι και εν σοι." Ας περάσουμε τα καλά ουράνια δώρα στα εγγόνια μας! Μπορούμε!  
  
  
Η Valita Jill Patterson ζει στην Ανατολική Ευρώπη εργάζεται και υπηρετεί στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 
Ουγγαρία. Αυτή και ο σύζυγός της είναι ιεραπόστολοι εδώ και 28 χρόνια.  

 

 

  

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, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ινδικά, Γεωργιανά, 
Ιαπωνέζικα, Σουιδικά, Βιετναμέζικα, Μπάγκλα, Τάι και Κορεάτικα. 

 
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να βρούμε Σέρβους, Βούλγαρους και Εβραίους μεταφραστές! 

 
 

Εάν επιθυμείτε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο 
LadiesPrayerInternational@aol.com 

και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας! 
Επισκευτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη σελίδα µας! 

 

 

 

  

 
 
Αγαπητή υπεύθυνη της Οµάδας Προσευχής, παρακαλούµε επισκέψου τη Διεθνή Προσευχή 
Γυναικών στο Facebook και κάνε "Like" στη σελίδα µας!!! Facebook Ladies Prayer International 
Link 
 

Επίσης προσκάλεσε την οµάδα σου να γραφτεί σε αυτό το ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονικό έντυπο στο: 
 http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
Ή ζήτησέ το µε email στο:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Σας παρακαλούµε µοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε την εκκλησία, τους φίλους και την οικογένειά σας. Σας 
ευχαριστούµε που συµµετέχετε σε αυτή την αυξανόµενη διακονία προσευχής και για την βοήθεια στο να εξαπλωθεί αυτό 
το ΔΩΡΕΑΝ ενηµερωτικό δελτίο και η σελίδα στο Facebook! 

 

 

 

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 Της Προσευχής… 

•  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). 

 

 

 



 


