
Ladies Prayer International Newsletter 

  

. 
          United Pentecostal Church Intl               Σεπτέµβριος 2020 

 

 

 

 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 

Ποτέ μην τα Παρατάς        
Από την Cheryl Craft 
 
  

«Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη 
αποκάμνωσι,». (Λουκάς 18:1) 
  
Στο Λουκά 18:1-8, ο Ιησούς μάς δίδαξε πώς να προσευχόμαστε για να λαβαίνουμε απαντήσεις. Είπε 
την ιστορία του άδικου δικαστή και της χήρας που ήρθε και ζητούσε επίμονα δικαιοσύνη. 
  
Την εποχή που ο Ιησούς έλεγε αυτή την παραβολή, οι γυναίκες πολιτισμικά είχαν μία υποτιμητική θέση 
μέσα στους αιώνες. Μπορούσαν να μιλήσουν μόνο με άντρες στον άμεσο οικογενειακό τους κύκλο ή 

τους συγγενείς τους. Μόνο ένας άντρας μπορούσε να μιλήσει για αυτήν. Αυτή η γυναίκα αν δεν είχε άνδρα να μιλήσει γι' 
αυτήν, ήταν μόνη της και έπρεπε να πολεμήσει τις μάχες της. Ήταν εύκολο για τους άνδρες που έχουν την εξουσία να την 
αγνοήσουν και σε αυτήν την περίπτωση να απορρίψουν την έκκλησή της. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τη χήρα να έρθει στον 
δικαστή για να ζητήσει την υπόθεσή της. Επέμεινε να του ζητάει βοήθεια μέχρι να κουραστεί από τις εκκλήσεις της. Είπε 
στον εαυτό του, αυτή η γυναίκα με ενοχλεί. Θα αναλάβω την υπόθεσή της για να πάψει να με ενοχλεί. 
  
Θυμηθείτε, ο Ιησούς δίδασκε στους μαθητές Του αλλά και σε μας για την προσευχή όταν έλεγε αυτή την παραβολή. Μας 
δείχνει μέσω αυτής της ιστορίας ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αλλά να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για τις δικές 
μας ανάγκες αλλά και για τους άλλους. 
  
Θυμάμαι την ιστορία που είπε ο Verbal Bean για μια μητέρα που προσευχόταν για να σωθεί ο γιος της. Ο Θεός της έδωσε 
μια υπόσχεση ότι ο γιος της θα σωθεί. Εν τω μεταξύ, πήγε στον πόλεμο χωρίς τον Θεό στη ζωή του. Εμφανίστηκε ως 
αγνοούμενος. Η μητέρα συνέχισε να προσεύχεται. “Δεν θα τα παρατήσω”, είπε, "Ο Θεός μου έδωσε μια υπόσχεση και θα 
προσεύχομαι μέχρι ο Θεός να σώσει τον γιο μου." Ο χρόνος περνούσε, ο πόλεμος τελείωσε και ακόμα δεν είχε κανένα 
νέο από τον γιο της. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα της. Όταν άνοιξε την πόρτα εκεί στεκόταν ο γιος της. Είχε κρατηθεί ως 
αιχμάλωτος πολέμου και τώρα επέστρεψε σπίτι. Δεν πέρασε πολύς καιρός για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο και η 
μητέρα του έλαβε την υπόσχεσή της από τον Θεό. Προσευχόταν για πολλά χρόνια αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκε από την 
υπόσχεση του Θεού ότι ο γιος της θα σωθεί. 
 
Ως γυναίκες και μητέρες προσευχής σήμερα, ας μην σταματήσουμε ποτέ να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Ακόμη και 
η χήρα έκανε επίμονα έκκληση στον δικαστή για να ζητήσει παρέμβαση εκ μέρους της, ας επιμένουμε με υπομονή στον 
Θεό για τη σωτηρία των παιδιών μας. Κάθε προσευχή μετράει. 
 
Σημείωση: Ο George και η Cheryl Craft υπηρέτησαν στην Ευρώπη / Μέση Ανατολή για σαράντα πέντε χρόνια. Έχουν δύο 
παιδιά, τη Ντάνα και τη Λόρα. Αποσύρθηκαν το 2017 και είναι τώρα μέλος της ομάδας διακονίας του Christ Temple, 
Phoenix, Arizona.  

 

 

  



 
 
Ένα Σκονισμένο Άκρο Ιματίου  
Από την Pamela Smoak 

  
Κηρύχτηκαν κηρύγματα, γραπτά μαθήματα και θεολογικά επιχειρήματα σχετικά με τη γυναίκα που είχε 
«ρύση του αίματος» (Μάρκος 5:25-34, Λουκάς 8:43-48). Ποιό ήταν το ΠΡΟΒΛΗΜΑ; Τι έκανε τον 
Ιησού να γνωρίζει ότι “η δύναμη είχε φύγει από αυτόν;” Τι σημαίνει αυτό; Τι ήταν διαφορετικό από το 
άγγιγμά της σε σχέση με το άγγιγμα του πλήθους που τον συμπίεζε; Δεν τον άγγιξε παρά μόνο την 
άκρη του ιματίου Του. Λοιπόν, τι σταμάτησε τον Ιησού; Μόλις τελειώσουν αυτές οι ερωτήσεις, το μόνο 
που μένει είναι μια απελπισμένη γυναίκα, με σοβαρή ανάγκη, άπορη, χωρίς ελπίδα. Τα χρόνια της 
ταλαιπωρίας, η συνεχή αναζήτηση βοήθειας την άφησαν με μόνη επιλογή της τον Ιησού. 

  
Δεν είχε υψηλή αυτοεκτίμηση. Δεν ήθελε να αγγίξει το μανίκι Του. Δεν περίμενε να τον αγκαλιάσει. Ο χαμηλός στόχος της 
ήταν να αγγίξει την άκρη του ιματίου του, τη σκονισμένη άκρη που σκούπιζε το πάνω μέρος των ποδιών του. Η 
εμπιστοσύνη της δεν ήταν μεγάλη. Δεν είπε, "πότε" αλλά μόνο "αν" μπορώ να αγγίξω την άκρη. Δεν πλησίασε από 
μπροστά αλλά από πίσω. Η γυναίκα ήταν ανθεκτική. Είχε υποβληθεί σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς για 
δώδεκα χρόνια. Το πλήθος ανάμεσα σε αυτήν και τον Ιησού ήταν ένα ακόμη εμπόδιο, όπως τα χρόνια της άκαρπης 
προσπάθειάς της, για να αποκτήσει θεραπεία. 
  
Όταν το χέρι της άγγιξε το ρούχο του, ένιωσε άμεση θεραπεία. Βλέποντας ότι ο Ιησούς αναζητούσε αυτόν που τον άγγιξε, 
έπεσε στα πόδια Του και ομολόγησε την αλήθεια. Ο Ιησούς είπε ότι ήταν η πίστη της που την θεράπευσε. Κανένα 
εμπόδιο, καμία έλλειψη πόρων ή προσωπικά της ζητήματα δεν την εμπόδισαν να ασκήσει την πίστη της. Απλώς η πίστη 
της σε έναν Θεό που έβαλε σανδάλια και περπάτησε στα σκονισμένα μονοπάτια. Η πίστη σε έναν σωτήρα, θαυματουργό 
Θεό που την ώθησε να φτάσει και να αγγίξει ένα φθαρμένο, σκονισμένο ρούχο  και να λάβει το θαύμα της. 
  
Μήπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη εμπιστοσύνης και τα εμπόδια μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε για το θαύμα 
μας, τη σωτηρία μας, την απελευθέρωσή μας; Καθώς γονατίζουμε με ικεσία, μήπως κάνουμε υψηλές προσευχές για να 
φτάσουμε στον παράδεισο όταν η ίδια η παρουσία του Ιησού Χριστού είναι κοντά μας στις χαμηλές, σκονισμένες ζωές 
που ζούμε; Η πίστη μας μπορεί να σπάσει τα εμπόδια. Μπορεί να ξεπεράσει κάθε έλλειψη που έχουμε επειδή δεν 
υπάρχει έλλειψη σε Αυτόν. 
  
Στον Λουκά 6:19 λέει ότι " Και πας ο όχλος εζήτει να εγγίζη αυτόν, διότι δύναμις εξήρχετο παρ' αυτού και ιάτρευε πάντας." 
Το άγγιγμα, η δύναμη και η θεραπεία είναι για όλους μας. Προσεγγίστε τον μέσω των ανεπαρκειών σας. Η πίστη σας θα 
αγγίξει το ”σκονισμένο άκρο του ιματίου” του. 
  
  
Σημείωση: Η Pamela Smoak και ο σύζυγός της, Richard, είναι ιεραπόστολοι εδώ και τριάντα τρία χρόνια στις χώρες της 
Ανατολικής Αφρικής, της Τανζανίας και του Μπουρούντι. Τo πάθος της αποστολής της είναι το Βιβλικό Σχολείο και η 
μετάφραση βιβλίων στα Σουαχίλι. 
  

 

 

  

Τι είναι το Μονοπάτι της Υπηρεσίας; 
Από την Jerolyn Kelley 
 
 

Ενώ συμμετείχα σε μια διαδικτυακή συνάντηση προσευχής, εντυπωσιάστηκα από ένα τυπογραφικό λάθος 
που εμφανίστηκε στην οθόνη. Μιλούσε για την ιστορία του Ιωβ που είναι πάντα επίκαιρη στο χρόνο. Αυτή 
η πρόταση εμφανίστηκε στην οθόνη: 
  
"Η μεγαλύτερη δύναμη του Ιώβ ήταν η υπομονή του όταν περνούσε από το μονοπάτι της υπηρεσίας" (η 
έμφαση είναι δικιά μου). 
  

Προφανώς, ήθελε να πει όταν περνούσε από το μονοπάτι της δοκιμασίας. Ωστόσο, άρχισα αμέσως να σκέφτομαι τις 
μητέρες - φυσικές και πνευματικές. 
  
Έχει ειπωθεί ότι η μητρότητα είναι η μεγαλύτερη θυσία στον κόσμο. Απαιτεί μεγάλη υπομονή καθώς διασχίζουμε 
μονοπάτια. Είμαστε έτοιμες να απαντήσουμε σε κάθε κλήση 24/7, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών μας. Οι κλήσεις 
μας είναι πραγματικά όλες τις 365 ημέρες του χρόνου χωρίς χρηματική αμοιβή. Η μητρότητα είναι πραγματικά μια 

 

 



πρόσκληση για υπηρεσία και, ναι, οι απαιτήσεις μπορεί να είναι σοβαρές. 
  
Εκτός από όλες τις φυσικές απαιτήσεις της μητρότητας, οι πνευματικές απαιτήσεις είναι ακόμη πιο σημαντικές. Εάν 
παραμελήσουμε τις πνευματικές ανάγκες ή τις τοποθετήσουμε σε δεύτερη θέση, τότε παραμελούμε μια από τις 
μεγαλύτερες ευθύνες μας. Αυτό ισχύει και για εκείνες που μπορεί να μην είναι βιολογικές μητέρες αλλά έχουν πνευματικά 
παιδιά. 
  
Έχει ειπωθεί ότι κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί για τα παιδιά του όπως οι γονείς γιατί κανείς δεν τα αγαπά τόσο πολύ. 
Αυτό ισχύει και για τις μονογονεϊκές και τις μικτές οικογένειες. Όποια και αν είναι η ηλικία των παιδιών ή των εγγονών μου, 
η πνευματική ευθύνη που νιώθω γι' αυτά συνεχίζεται και δεν μειώνεται ποτέ. Η επιθυμία μου είναι να είμαι ο πνευματικός 
ενθαρρυντής που χρειάζονται τα ενήλικα παιδιά μου. Θέλω να είμαι "ο βράχος" που μπορούν να βασίζονται σε όλα τα 
σκαμπανεβάσματα και τις προκλήσεις της ζωής. Δεν μπορώ να ελέγξω τις ενέργειες των ενήλικων παιδιών μου αλλά 
μπορώ να προσευχηθώ! Έχω μάθει πως το καλύτερο όπλο δράσης μου για αυτούς και προς αυτούς είναι η προσευχή. 
  
Εάν έχετε ένα παιδί που έχει γυρίσει την πλάτη του στο Θεό ή στην αποστολική του κληρονομιά, θα ήθελα να πως ότι η 
σταθερότητα στον περπάτημα σας με τον Θεό, την άνευ όρων αγάπη σας, ΚΑΙ οι προσευχές σας για αυτούς είναι οι 
καλύτεροι τρόποι για να τους υπηρετήσετε. Εμπιστευτείτε τον Θεό και να είστε σίγουροι ότι θα ολοκληρώσει το έργο που 
ξεκίνησε μέσα τους (Φιλιππησίους 1.6), ανεξάρτητα από το πόσο καιρό χρειάζεται. Ένα εργαλείο του εχθρού είναι να μας 
κάνει να χαλαρώσουμε στις προσευχές μας κατά τη διάρκεια σοβαρών δοκιμασιών αυτής της φάσης. Δεν πρέπει ποτέ να 
κουραζόμαστε στα καλά έργα (Γαλάτες 6:9). 
  
Επιτρέψτε μου επίσης να σας ενθαρρύνω εάν έχετε μικρά παιδιά ή παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη να αρχίζετε να 
προσεύχεστε πολύ νωρίς για τον μελλοντικό τους σύντροφο, για τον γάμο τους. Άρχισα να το κάνω αυτό πριν γεννηθούν 
τα παιδιά μου και ευχαριστώ τον Θεό που τους έδωσε τη σωστή σύζυγο. Το κάνω τώρα για τα εγγόνια μου, καθώς μετά 
τη σωτηρία, αυτή είναι η πιο σημαντική επιλογή που θα κάνουν στη ζωή. 
  
Ναι, θέλω να υπηρετήσω τους απογόνους μου σε κάθε διαδρομή της ζωής που διασχίζουν. Ξέρω ότι θα αντιμετωπίσουν 
σοβαρές δοκιμασίες και ελπίζω ότι οι προσευχές του συζύγου μου και οι δικές μου θα τους προστατεύσουν και θα τους 
καθοδηγήσουν. 
  
Πολλά ζώα τρέχουν και αναζητούν καταφύγιο όταν είναι εμφανής ο κίνδυνος. Ωστόσο, ένας αετός απλώνει τα φτερά του 
και ανεβαίνει πάνω από έναν επικείμενο κίνδυνο ή από μία καταιγίδα. Η προσευχή μου είναι ότι καθώς περιμένω τον 
Κύριο και υπηρετώ υπομονετικά τα παιδιά μου, να ανεβαίνω σαν αετός και  οι προσευχές μου να φέρουν γαλήνη στη ζωή 
τους σε κάθε πανικό καθώς διασχίζουν αυτό το μονοπάτι της ζωής. 
  
Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το μονοπάτι της μητρότητας. ΔΕΝ είναι μια σοβαρή δοκιμασία για μένα και ελπίζω ότι 
δεν είναι και για σας. Εάν η μητρότητα σας φέρνει σε σοβαρές δοκιμασίες, μπορείτε να βρείτε άνεση στον Λόγο του Θεού 
και τη δύναμη που χρειάζεστε για κάθε μέρα καθώς αναζητάτε το πρόσωπό Του στην επικρατούσα προσευχή. 
    
 
Σημείωση: Η Jerolyn Kelley αγαπά το ιεραποστολικό έργο στη Βόρεια Ευρώπη, ζει στη Γλασκόβη της Σκωτίας και 
ευχαριστεί τον Θεό για τον υπέροχο σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

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! 
Επισπευτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη σελίδα µας! 

 

 

  

 


