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Μεγαλώνοντας ένα Παιδί να Προσεύχεται         
Από την Cassie Huslage 
  

Η ημερομηνία, 31 Μαρτίου 2020. Ο Covid-19 σαρώνει το έθνος μας και οι οικογένειες 
κλήθηκαν να «προφυλαχθούν στο σπίτι». Ο Christopher και η Debra Huslage (το 
μεγαλύτερο παιδί μας) με την οικογένειά του είχαν για καταφύγιο το ιστιοφόρο τους στο 
Galveston του Τέξας. Λίγες μέρες πριν, είχαν πάρει την απόφαση να ταξιδέψουν σε ένα 
αγαπημένο σημείο στον κόλπο του Τέξας για τα γενέθλια της Debra. 
 
Νωρίς, ένα όμορφο πρωινό της 31ης Μαρτίου, σάλπαραν μακριά. Όλα ήταν τέλεια. Η 

όμορφη ανατολή του Τέξας υποσχόταν τις πιο ευχάριστες μέρες. Κάποιες ώρες μακριά από την ακτή του 
κόλπου, άρχισε ένας απρόβλεπτος άνεμος. Ήταν πολύ αργά για να γυρίσουν πίσω, οπότε θα έπρεπε να 
ξεπεράσουν την καταιγίδα. Καθώς συνέχισαν δυτικά, άνεμοι άνω των σαράντα πέντε μιλίων την ώρα 
άρχισαν να χτυπούν το ιστιοφόρο τους με απρόβλεπτο τρόπο. Τα παιδιά ήταν κάτω στην “κοιλιά του 
σκάφους”. Ένα παιδί κοιμόταν, ενώ τα άλλα ήταν νευρικά. 
 
Μια δυνατή ρωγμή τράβηξε την προσοχή όλων των επιβατών. Οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί και έσπασε 
μια αλυσίδα. Η ρωγμή έκανε το πανί του σκάφους να χαλαρώσει και το σκάφος άρχισε να κλίνει 40-45 
μοίρες. Σε αυτό το σημείο ο οχτάχρονος Μάθιου φώναξε στους άλλους, "Έϊ,προσευχηθήτε! Ξυπνήστε! 
Μην κοιμάστε! Πέστε τα γόνατά και ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ!" Και αυτό έκαναν. 
 
Ίσως αναρωτιέστε γιατί αυτό το οκτάχρονο παιδί ήξερε τι να κάνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Ήξερε γιατί είχε δει τους γονείς, τους παππούδες και τους άλλους να προσεύχονται σε περιόδους 
έκτακτης ανάγκης. Είχε ακούσει ιστορίες για τρομερές καταστάσεις που κατέφευγαν στον Θεό με 
προσευχή. Ήξερε από πρώτο χέρι ότι η Γραφή μας λέει να προσευχόμαστε, ζητώντας βοήθεια από τον 
Θεό σε περιόδους ανάγκης. 
 
Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να μεγαλώσετε το παιδί σας μαθαίνοντας το να προσεύχεται: 
 

1. Πάρτε τα παιδιά στην προσευχή κατά τη διάρκεια της εκκλησίας. Όταν ο εργάτης καλεί τους 
ανθρώπους να έρθουν στον άμβωνα και να προσευχηθούν, πάρτε τα παιδιά μαζί σας. 

 

 



 

2. Όταν η εκκλησία έχει οικογενειακή προσευχή, πάρτε τα παιδιά σας (όλες τις ηλικίες). Τα παιδιά 
τηρούν τις προτεραιότητές σας. Κάντε την προσευχή σημαντική. Συνεργαστείτε στην προσευχή. 

 

3. Αφήστε τα παιδιά σας (ή τα εγγόνια) να σας ακούσουν όταν προσεύχεστε. Συμπεριλάβετε τα σε 
ώρες προσευχής και ενθαρρύνετε κάθε παιδί να προσευχηθεί. Βεβαιώστε τα ότι ο Θεός τα ακούει 
και θα απαντήσει στις προσευχές τους. 

 

4. Προσευχηθείτε μαζί τους για τις ανάγκες τους (άρρωστος φίλος, δάσκαλος με καρκίνο, μη 
σωσμένος γονέας, άρρωστο κατοικίδιο). Αφήστε το παιδί να γνωρίζει ότι η ανάγκη του είναι 
σημαντική για τον Θεό. Βοηθήστε το παιδί να φέρει την ανάγκη του στο Θεό. 

  

5. Προσευχηθείτε στο σπίτι. Αφήστε τα παιδιά να προσεύχονται για το φαγητό τους, τις ανησυχίες 
τους, τον ποιμένα τους, τον δάσκαλό τους. Δημιουργήστε στιγμές που να διαμορφώνετε τον 
«χρόνο προσευχής» για να δει το παιδί σας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ξυπνούσα νωρίς το πρωί 
και άκουγα τη μαμά μου να προσεύχεται. Ήξερα πώς ακούγεται η προσευχή. Μεγάλωσα 
νιώθοντας άνεση με τους ήχους της προσευχής. Ήξερα πώς να μιμηθώ την προσευχή. Τότε 
ήξερα πώς να προσευχηθώ και να φτάσω στο θρόνο του Θεού.  

Ευτυχώς, η περιπέτεια της ιστιοπλοΐας σώθηκε από το χέρι του Θεού. Ο Κρίστοφερ, η Ντέμπρα και ο 
Θεός μπόρεσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Τα παιδιά είχαν μια συνάντηση προσευχής στην κοιλιά του 
σκάφους καθώς οι άνεμοι ηρέμησαν. Για άλλη μια φορά, ο Θεός έσωσε τα παιδιά μου. Η προσευχή 
λειτουργεί. Τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ ότι το να καλούν τον Ιησού σε περιόδους ανάγκης είναι το 
σωστό. Τα παιδιά θα θυμούνται πάντα ότι ο Θεός είναι πιστός! 
 
 
Σημείωση: Η Cassie K Huslage έχει υπηρετήσει μαζί με τον σύζυγό της στο Τέξας και την Αλάσκα. Η αγάπη της για τους 
ανθρώπους την έχει ωθήσει σε πολλές καταστάσεις για τις οποίες ο Θεός την έχει εξοπλίσει. Προς το παρόν, η Cassie υπηρετεί ως 
Διευθύντρια στις Γυναικείες Διακονίες της Περιφέρειας του Κεντρικού Τέξας και είναι σύζυγος του ποιμένα της Αποστολικής 
Εκκλησίας του Lighthouse στο Τζωρτζτάουν του Τέξας, μαμά σε τέσσερα φανταστικά παιδιά, γιαγιά σε εννέα τέλεια εγγόνια και 
«μαμά» στο αγγλικό μπουλντόγκ της, Pixie. Τα χόμπι της περιλαμβάνουν κηπουρική, συλλογή βράχων, χτενίσματα στην παραλία 
και κούρεμα του χόρτου. Η Κάσι είναι λάτρης του Ιησού Χριστού. 
  

  

Ευλογήστε τα Παιδιά σας: Διδάξτε Τα Να Προσεύχονται 
Από την Jana Allard 
  
  

 
  
Κρατώντας την τεσσάρων κιλών εγγονή στην αγκαλιά μου, συγκλονίστηκα από την 
συγκίνηση και άρχισα να ευχαριστώ τον Θεό. Λόγω δυσκολιών κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, ήταν ένα θαύμα που η ζωή της νύφης μου σώθηκε και το μικρό μωρό 
της ήταν ζωντανό και καλά. Οι προσευχές πολλών ανθρώπων είχαν απαντηθεί. Είναι 
ευλογία να έχουμε την υποστήριξη της προσευχής αλλά τι γίνεται με τις καθημερινές 
προσωπικές αφιερώσεις και πώς μπορεί κάποιος να διδάξει τη σημασία της  

 



προσευχής σε ένα παιδί; 
 
 
Οι Παροιμίες 22: 6, ένα εδάφιο που αναφέρεται συχνά, μας λέει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας αλλά μας 
αφήνει με το ερώτημα πώς. Η απάντηση μπορεί να βρεθεί στο Δευτερονόμιο 6:5-7 που αναφέρει, "Και 
θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της 
δυνάμεώς σου. Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη 
καρδία σου· και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί 
καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. " Με απλά λόγια, η 
διδασκαλία ενός παιδιού απαιτεί μία επίμονη επιμονή είτε κάθεται είτε περπατά είτε ξεκουράζεται ή 
ξυπνά. Αυτό γίνεται καλύτερα μέσω του παραδείγματος και της επανάληψης. 
 
Από τη γέννηση, τα παιδιά μαθαίνουν τα πάντα. Μια μητέρα που κρατάει το νεογέννητο στην αγκαλιά της 
ενώ προσεύχεται, διδάσκει ήδη προσευχή. Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας, συμπεριλάβετε το όταν 
προσεύχεστε. Ενθαρρύνετε την επικοινωνία με τον Θεό. Μέχρι τη στιγμή που ένα παιδί φτάνει στο 
νηπιαγωγείο, θα πρέπει να μπορεί να προσεύχεται ανεξάρτητα, απλές προσευχές, όπως για το φαγητό 
του και με ελάχιστη καθοδήγηση, όταν σηκώνεται το πρωί και πριν κοιμηθεί το βράδυ. Η μετάνοια μπορεί 
να διδαχθεί μέσω της προσευχής κατά την ώρα μιας τιμωρίας. Ένα παιδί μπορεί να μάθει να ευχαριστεί 
για κάθε καλό πράγμα, να ζητάει προστασία ενώ βρίσκεται στο αυτοκίνητο, να επιτιμά τον φόβο μετά από 
έναν εφιάλτη ή να ζητά θεραπεία όταν είναι άρρωστο. Όταν το παιδί μπορεί να γράψει, ενθαρρύνετε το 
παιδί να γράφει απλές προσευχές ή να γράφει εδάφια. 
 
 " Δεν θέλομεν κρύψει αυτά από των τέκνων αυτών εις την επερχομένην γενεάν, διηγούμενοι τους 
επαίνους του Κυρίου και την δύναμιν αυτού και τα θαυμάσια αυτού, τα οποία έκαμε. " (Ψαλμοί 78:4). Για 
ποιον σκοπό; Στο 7 εδάφιο απαντά , " διά να θέσωσιν επί τον Θεόν την ελπίδα αυτών, και να μη 
λησμονώσι τα έργα του Θεού, αλλά να φυλάττωσι τας εντολάς αυτού. " 
 
Μητέρα, διδάσκεις το παιδί σου τρόπους, σεβασμό, αγάπη και πολλά άλλα για να το αναπτυχθεί σε ένα 
σωστό άτομο. Ευλογείς όμως το παιδί σου όταν το διδάσκεις να προσεύχεται. 
 
 
Σημείωση: Η Jana Allard είναι μαζί με τον επί σαράντα χρόνια σύζυγό της, Brian, ποιμένα στο Delano της Καλιφόρνια. Εκτός από τα 
καθήκοντά της ως σύζυγος ποιμένα, η Jana είναι καλλιτέχνης ηχογράφησης, συγγραφέας και μέλος της the UPCI Western District 
Ladies Committee. Είναι ευλογημένη που είναι μητέρα δύο γιων, μιας κόρης, δύο γαμπρών, τριών εγγονών και μιας εγγονής.  

  

Διδάσκοντας Ένα Παιδί να Προσεύχεται 
Από την Carla Brett 
 
  

Πέρυσι, ένα από τα παιδιά μου επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο με σπασμένη  
καρδιά. Τα παιδιά στην τάξη του Νηπιαγωγείου προσπάθησαν να σηκώσουν ένα πολύ 
μεγάλο αντικείμενο μαζί αλλά δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Ο γιος μου είπε στους 
συμμαθητές του αν όλοι προσεύχονταν μαζί, τότε θα μπορούσαν να σηκώσουν ό, τι 
ήταν. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν, με εξαίρεση ένα παιδί που "πίστευε ότι ήταν ηλίθιο", 
και έτσι - σκέφτηκε - για αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το 
τεράστιο αντικείμενο. 

 
Παρόλο που ευχαρίστησα τον Θεό που τα παιδιά δεν μπόρεσαν να σηκώσουν αυτό το μη ασφαλές 
αντικείμενο, ήμουν επίσης ευγνώμων εκείνη τη στιγμή που ο γιος μου θεώρησε φυσικό να στραφεί στον 
Θεό για να προσευχηθεί. Για αυτόν δεν ήταν πάντα εύκολο να σχετίζεται με αυτά τα πράγματα που δεν 
μπορούσε να δεί ή να αγγίξει. 
 

 

 



Η ζωή της προσευχής αντικατοπτρίζει το βάθος της πορείας μας με τον Θεό και αυτό ισχύει και για τα 
παιδιά μας. Στα πρώτα τους χρόνια, μαθαίνουν για την προσευχή, όπως μαθαίνουν για οτιδήποτε άλλο, 
βλέποντας τους γύρω τους. Επομένως, ενθαρρύνω όλους τους γονείς, να μην έχουν μόνο τον χρόνο 
προσευχής τους όταν τα παιδιά κοιμούνται αλλά ας είναι φυσικό για τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς 
τους στην προσευχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, προκύπτουν ερωτήματα. Εκεί πρέπει να είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι για 
διδασκαλία και να μοιραζόμαστε. Στις Παροιμίες 1:8-9 λέει στο παιδί " Άκουε, υιέ μου, την διδασκαλίαν του 
πατρός σου, και μη απορρίψης τον νόμον της μητρός σου". Μπορούν να το κάνουν μόνο εάν εμείς, οι 
γονείς τους, τους διδάσκουμε και διδάσκουμε με συνέπεια. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να 
μιλάμε σκόπιμα, ανοιχτά και συχνά για τις προσευχές που βλέπουμε ο Θεός να απαντά στη ζωή μας ή 
στη ζωή άλλων. Μοιραστείτε μαρτυρίες για το τι έκανε ο Θεός στο παρελθόν και στο παρόν, για να 
ευχαριστήσετε και να βοηθήσετε στην οικοδόμηση της πίστης. Καθώς διδάσκουμε στα παιδιά μας για το 
ποιος είναι ο Θεός, γίνεται ευκολότερο για αυτά να δοξάζουν και να συσχετίζονται. 
 
Ως δασκάλα του Κυριακού Σχολείου, προσπαθώ επίσης να χρησιμοποιώ διαφορετικά μηνύματα 
προσευχής (αντικείμενα, χρώματα, εικόνες κ.λπ.), ώστε οι μαθητές να μην πέσουν σε μια ρουτίνα όπου 
απλώς να επαναλαμβάνουν τις ίδιες λέξεις. Θέλω να μάθουν νέους τρόπους να προσεύχονται και να 
συνδέονται με τον Θεό. 
 
Τέλος, ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας λέγοντας τους ότι ο Θεός έχει πραγματικά ένα σχέδιο για αυτά τώρα. 
Οι προσευχές τους είναι σημαντικές και κάνουν μια πραγματική διαφορά. “Μηδείς ας μη καταφρονή την 
νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις 
πίστιν, εις καθαρότητα.” (Ά Τιμοθέου 4:12). 
 
 
Σημείωση: Η Clara Brett είναι ευλογημένη που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και «μαμά» σε πολλά άλλα. Ο σύζυγός της είναι 
ποιμένας στην Κοπεγχάγη της Δανίας.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

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. 
Παρακαλούμε βοηθήστε μας  

να βρούμε περισσότερους μεταφραστές! 
 

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

και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας! 
Επισκεφτείτε το Ladies Prayer International on Facebook και κάντε "like" στην 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 
 

ΕπίσηςπροσκάλεσετηνοµάδασουναγραφτείσεαυτότοΔΩΡΕΑΝηλεκτρονικόέντυποστο: 
 http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
Ή ζητείστε το µε email στο:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
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! 

 

 

 

 


