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Ο Θεός Σε Βλέπει
Από την Tanya Lewis

“Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι”, σκέφτηκε καθώς έφτιαχνε μέρος για να αφήσει τον γιο της πριν συμβεί το
αναπόφευκτο. Το μυαλό της περιπλανήθηκε στην πρώτη φορά που είχε επισκεφτεί αυτήν την έρημο.
Φοβισμένη και μόνη, μετέφερε το παιδί του άντρα μιας άλλης γυναίκας. Η ζωή δεν ήταν αυτό που
ονειρευόταν αλλά οι σκλάβοι δεν είχαν την πολυτέλεια να ονειρεύονται το μέλλον τους.
Σε αυτήν την έρημο, ωστόσο, η Άγαρ συνάντησε τον Θεό. Την είχε καλέσει με το όνομα της και της
υποσχέθηκε ότι ο απόγονος της θα γινόταν ένας αναρίθμητος λαός. Κανείς δεν την είχε παρατηρήσει
ποτέ πριν, πολύ λιγότερο μάλλον να της πρόσφερε την ελπίδα. Ήταν μόνο μια δούλη. Παρ 'όλα αυτά,
κάθισε και συζήτησε με τον Θεό όλης της δημιουργίας, σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Η Άγαρ συγκινήθηκε
τόσο πολύ από την προσοχή Του που, “ Και αποκάλεσε το όνομα του Κυρίου, που της μιλούσε: Εσύ είσαι
ο Θεός, που με είδες” (Γένεση ις/16:13). Γνωρίζοντας ότι ήταν σημαντική για τον Θεό, της έδωσε αρκετό
θάρρος για να επιστρέψει και να υπηρετήσει την κυρία της, τη Σάρα.
Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή της μετά την επιστροφή στο σπίτι του Αβραάμ. Ο γιος της όμως ο Ισμαήλ,
μεγάλωσε κάτω από την σκηνή του πατέρα του, ελεύθερος και χωρίς στερήσεις. Μόλις γεννήθηκε ο
Ισαάκ, ο γιος της υπόσχεσης, η Σάρα θυμωμένη έστειλε και πάλι την Άγαρ στην έρημο. Αυτή τη φορά με
έναν πληγωμένο έφηβο και ανεπαρκής προμήθειες, η Άγαρ έκλαψε και περίμενε να έρθει ο θάνατος.
Αλλά ο Θεός εξακολουθούσε να έχει τα μάτια Του επάνω της.
“Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή τού παιδιού· και ένας άγγελος του Θεού φώναξε από τον ουρανό στην
Άγαρ, και της είπε: Τι έχεις, Άγαρ; Μη φοβάσαι· επειδή, ο Θεός άκουσε τη φωνή τού παιδιού από τον
τόπο όπου βρίσκεται·” (Γένεση κα/21:16-17).
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Θεός δεν ήρθε σε αυτήν επειδή Τον ζήτησε αλλά επειδή άκουσε τη
φωνή του γιου της. Ένας γιος που μεγάλωσε σε ένα νοικοκυριό που τον δίδαξε πώς να υπηρετήσει τον
αληθινό Θεό. Ήταν οι κραυγές Του για βοήθεια και η υπακοή της χρόνια πριν που τους έσωσαν τελικά
από τον θάνατο. Αν και είχαν διωχθεί και η υπόσχεσή φαινόταν νεκρή, ο «Θεός που βλέπει» αναγνώρισε
το δίλημμα τους και τους ελευθέρωσε εγκαίρως. Δεν ήταν μόνοι στην έρημο και ούτε εσείς είστε!
Είτε είστε μόνος γονέας που κάνει το καλύτερό και όμως αισθάνεστε ότι δεν είναι αρκετό, ή ίσως να είστε
γονείς με έναν άπιστο σύζυγο, θυμηθείτε ότι ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΙΠΕΙ ψάχνει για σας. Ακόμα και όταν
φοβάστε και αισθάνεστε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα, μείνετε πιστοί και υπάκουοι.

Συνεχίστε στην πίστη και διδάξτε στα παιδιά σας να εμπιστεύονται τον Θεό. Να είστε σίγουρες, θα είναι
εκεί εγκαίρως!
Είναι ο Θεός που βλέπει - ΕΣΑΣ.
Σημείωση: Η Τάνια Λιούις υπηρετεί επί του παρόντος σε αποστολές στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας. Της
αρέσει να μαγειρεύει, να περνάει χρόνο με την οικογένειά της και να εκπαιδεύει μελλοντικές γενιές οδηγών
λατρείας.

Ο Θεός Είναι Ένας Θεός στην Ώρα Του
Από την Reta Alphin

"Βιάσου", "Πάμε", "Δεν μπορούμε να αργήσουμε." Αυτές είναι οι φράσεις που
χρησιμοποιούμε συχνά. Ζούμε σε μια κοινωνία που θέλει τα πάντα τώρα. Άμεση ικανοποίηση, άμεση
απώλεια βάρους, στιγμιαίος πλούτος. Τρέχουμε εδώ και εκεί για να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται να
είμαστε στην ώρα μας ή να πάρουμε αυτό που θέλουμε ή χρειαζόμαστε εγκαίρως. Είμαστε ανυπόμονοι
άνθρωποι.
Η φράση «στην ώρα του» ορίζεται ως «άφιξη στη σωστή ώρα και όχι αργά.»(Cambridge English
Dictionary).
«Κάτι που φτάνει, συμβαίνει ή γίνεται όταν πρέπει και δεν είναι αργά» (Cambridge English Dictionary).
«Στην καθορισμένη ώρα: ακριβής» (Collins Dictionary).
Δυστυχώς, δεν είμαστε λιγότερο ανυπόμονοι όταν πρόκειται για τα πράγματα του Θεού. Θέλουμε ο Θεός
να απαντήσει στις προσευχές μας τώρα. Θέλουμε οι υποσχέσεις που μας έδωσε να εκπληρωθούν
αμέσως αλλά το ρολόι και το ημερολόγιο του Θεού είναι διαφορετικό από τα δικά μας. Ο Ψαλμός 90:4
λέει, "Επειδή, μπροστά σου 1.000 χρόνια είναι σαν τη χθεσινή ημέρα, που πέρασε, και σαν μια φυλακή
τής νύχτας". Στην Β΄ Πέτρου γ/3:8 λέει, "Όμως, αυτό το ένα ας μη σας διαφεύγει, αγαπητοί, ότι στον Κύριο
μία ημέρα είναι σαν 1.000 χρόνια, και 1.000 χρόνια σαν μία ημέρα."
Στους Γαλάτες δ/4:4 δηλώνει, “όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό
του”. Όχι μια μέρα νωρίτερα ή μια μέρα αργότερα αλλά όταν το ρολόι του Θεού είπε ότι ήταν η ώρα, ήταν
η ώρα.
Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε είναι η ώρα; Σε ποιο σημείο είμαστε στην ώρα μας; Σε ποιο σημείο είναι ο
Θεός εγκαίρως; Ψάλλουμε τον ύμνο «Είναι ένας Θεός στην ώρα Του. Μπορεί να μην έρθει όταν τον
θέλουμε, αλλά θα είναι εκεί ακριβώς την ώρα Του. "
Πώς μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε ότι όταν πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις μας
θα είναι έγκαιρες; Όταν απαντηθούν οι προσευχές μας, θα είναι στην ώρα τους; Κρατήστε την υπόσχεση
ότι ο Θεός θα είναι στην ώρα Του. Εγκαίρως μπορεί να μην είναι αύριο. Η ώρα μπορεί να μην είναι το
επόμενο έτος αλλά στην ώρα Του θα είναι “φτάνοντας στη σωστή ώρα και όχι αργά." Είμαι ευλογημένη
που τα παιδιά μου υπηρετούν τον Κύριο αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά έχουν φύγει από τον Κύριο… για

ένα χρονικό διάστημα όμως.
Η Βίβλος λέει στον Εκκλησιαστή γ/3:1 ότι “υπάρχει χρόνος για κάθε τι, και καιρός για κάθε πράγμα κάτω
από τον ουρανό. ”
Κρατήστε την υπόσχεση για ανάπτυξη της εκκλησίας, θεραπείες, σωτηρία φίλων και οικογένειας.
Συνεχίστε να εμπιστεύεστε τον Θεό γιατί είναι ΠΑΝΤΑ εγκαίρως.
Ο συγχρονισμός του Θεού δεν είναι ο ίδιος με τον δικό μας χρόνο. Αλλά ο Θεός είναι ένας Θεός στην ώρα
Του σε όλα. Θα φτάσει στη σωστή ώρα. Όχι αργά, αλλά στον τέλειο χρόνο.
Σημείωση: Η Reta Alphin είναι παντρεμένη με τον Gene Alphin, ο οποίος υπηρετεί ως Επίσκοπος της Εκκλησίας Life Church of
Lincoln. Έχουν δύο παιδιά τους Chase και Brooklynn, που υπηρετούν μαζί με τους γονείς τους στο έργο της εκκλησίας τους. Η Reta
έχει διδακτορικό στη δημόσια διοίκηση και εκτός από σύζυγος ποιμένα, εργάζεται και ως διαχειρίστρια δικηγορικής εταιρείας στο
Λίνκολν της Νεμπράσκα.

Επιρεάζοντας τα Παιδιά Μας
Από την Jodie Marcantoni

Όταν διαβάζουμε την ιστορία της μητέρας του Μωυσή, της Ιωχαβέδ, το μάθημα που παίρνουμε συχνά
είναι να εμπιστευόμαστε το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά μας. Γνωρίζοντας ολόκληρη την ιστορία,
μπορούμε να υποθέσουμε πόσο διαφορετικά θα είχε γραφτεί η ιστορία αν είχε επιλέξει έναν άλλο τρόπο.
Σκεφτόμουν τα κεφάλαια αυτά στην Έξοδο καθώς δίπλωνα τα ρούχα των παιδιών μου και αναθεωρούσα
μια επερχόμενη διάλεξη για την ανάπτυξη των παιδιών, ο Κύριος αποκάλυψε κάτι για την ιστορία που δεν
είχα προηγουμένως σκεφτεί.
Ενώ έχει από καιρό παρατηρηθεί, οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία αποδεικνύουν ότι ο
εγκέφαλος αναπτύσσεται ταχύτερα τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής. Ενώ συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί
να μην θυμούνται, οι εμπειρίες και οι εγκεφαλικές συνδέσεις από αυτά τα πρώτα χρόνια επηρεάζουν τη
λήψη αποφάσεων, τις σχέσεις, την αυτοεκτίμηση και τα συναισθήματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Η
Βίβλος μας λέει ότι ο Μωυσής μεγάλωσε από τη μητέρα που τον γέννησε κατά τη διάρκεια των πρώτων
χρόνων του. Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να δω πώς αλληλεπιδρούσε με τον γιο της, γνωρίζοντας ότι
θα μπορούσε να τον επηρεάσει άμεσα για λίγο. Γνωρίζοντας ότι αναπόφευκτα θα πήγαινε σε μια
κουλτούρα που δεν γνώριζε τον Θεό. Ενώ ολοκλήρωνε τα καθημερινά καθήκοντα της ίσως έψαλλε
ύμνους, να προσευχόταν μαζί του και να μοιραζόταν ιστορίες για τον Θεό.
Πώς περνάω τον χρόνο και την ενέργειά μου με τα μικρά μου παιδιά; Ο χρόνος τους μπροστά στην
οθόνη υπερτερεί του χρόνου της εκκλησίας; Θα κοιτάξω πίσω κάποια μέρα και θα μετανιώσω για μια
υπερβολικά προγραμματισμένη ζωή που άφησε λίγο χρόνο και ενέργεια για να διαμορφώσει μια βαθιά
και προσωπική σχέση με τον Θεό; Είναι οι αντιδράσεις μου για τις διαφωνίες μας παραδείγματα
συμπόνιας και υπομονής; Τους διδάσκω να προσεύχονται όταν τα πράγματα γίνονται σκληρά, ή τα
διδάσκω να παραπονιούνται, να βυθίζονται και να αποσύρονται;
Κύριε, βοήθησέ με να είμαι σαν την Ιωχαβέδ. Επέτρεψε μου να μην χάνω ποτέ μια στιγμή με τα πολύτιμα
παιδιά μου, γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα θα μπουν σε μια κουλτούρα που δεν σε γνωρίζει. Βοήθησέ με
να οδηγήσω με το παράδειγμα της προσευχής και της λατρείας και να σε τιμώ με συνέπεια σε ό, τι κάνω.
Εμπιστεύομαι το σχέδιό Σου για τα παιδιά μου. Προσεύχομαι να τα χρησιμοποιήσεις για να δείξεις την

αγάπη σου στον κόσμο και να οδηγήσεις τους άλλους στην αλήθεια Σου. Αμήν.
Σημείωση: Η Jodie Marcantoni, DNP, FNP-BC, RN, έχει διδακτορικό στη Νοσηλευτική και είναι αδειούχος οικογενειακή νοσηλεύτρια.
Είναι μαμά πλήρους απασχόλησης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Simmons. Πηγαίνει στην Εκκλησία στο
Hazelwood, Missouri, με τον σύζυγό της, τον Jared, και τους γιους του Jacob (4) και τον Joseph (2).

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 στο Facebook κάντε "like" στη σελίδα µας!

