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Κύκλω Της Τραπέζης 
Από την Connie Bernard 

 
 

  

Καθώς γράφω σήμερα, είχα μια εντελώς διαφορετική αφοσίωση στην προσευχή. Αλλά τις 
τελευταίες εβδομάδες, είχα ένα βάρος να ενισχύσω τις προσευχές μου για όλα τα παιδιά μας.  
Έτσι έγινα πολύ πιο συγκεκριμένη στις προσευχές μου. 
 
Ψαλμός ρκη/128:1-4 λέει, “Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο περιπατών εν ταις 
οδοίς αυτού. Διότι θέλεις τρώγει από του κόπου των χειρών σου· μακάριος θέλεις είσθαι, και 
ευτυχία εις σε. Η γυνή σου θέλει είσθαι ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου· οι 
υιοί σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθή ο άνθρωπος 

ο φοβούμενος τον Κύριον.” 
  
Όταν σκεφτόμουν αυτό το εδάφιο, η φράση “Η γυναίκα σου θα είναι σαν εύκαρπη άμπελος, στα πλάγια του 
σπιτιού σου· οι γιοι σου σαν νεόφυτα ελιόδεντρων, ολόγυρα στο τραπέζι σου”, ξεπήδησε από μέσα μου. Μου 
αρέσει όταν τα παιδιά μας είναι μαζί μας και είμαστε σε θέση να είμαστε γύρω από ένα τραπέζι, αυτό όμως 
δεν συμβαίνει συχνά. Τα παιδιά μας ζουν σε διαφορετικές τοποθεσίες και είναι δύσκολο να βρισκόμαστε μέσα 
στο χρόνο εκτός από τα Χριστούγεννα ή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Προσεύχομαι όμως για αυτούς κάθε 
μέρα και είμαι συγκεκριμένη στις προσευχές μου. 
 
Όταν προσεύχομαι, τα βλέπω μαζί μου γύρω από το τραπέζι. Οραματίζομαι τον Ιησού να βάζει τα χέρια Του 
γύρω τους όπου κι αν βρίσκονται. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένες με τις προσευχές μας. Πλησιάστε με 
πίστη και οραματιστείτε την απάντηση της προσευχής. 
  
Πρόσφατα, προσευχόμουν για τα παιδιά μας και ζητούσα από τον Κύριο να δώσει στη μια από τις κόρες μου 
ένα ιδιαίτερο χρίσμα καθώς υπηρετούσε στο συνέδριο. Ζήτησα από τον Κύριο να της δώσει ένα ειδικό χρίσμα 
και έναν λόγο για εκείνη προσωπικά ενώ βρισκόταν μακριά από την οικογένειά της. Ζήτησα από τον Θεό να 
είναι προσωπικά μαζί της. 
 
Δεν διατάζουμε τον Θεό, όταν Του ζητούμε όμως με ειλικρίνεια, με βαριά καρδιά, Αυτός απαντά. Στον δικό 
Του χρόνο! Τείνουμε να είμαστε ανυπόμονοι όταν πρόκειται για πράγματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να 
γίνουν τώρα. Του είχα ζητήσει συγκεκριμένα να την αγγίξει και να της δώσει έναν λόγο ή μια επιβεβαίωση ότι 
βλέπει την κόρη Του, εκεί πού βρισκόταν και τι περνούσε.  
 
Λέμε προσευχές και είμαστε συγκεκριμένοι - αποφασισμένοι να λάβουμε απάντηση. Και μετά το ξεχνάμε. Η 
ζωή συνεχίζεται και συνεχίζουμε τον δρόμο μας ασταμάτητα. Λοιπόν, συνέχισα το δρόμο μου. Όταν μίλησα με 
την κόρη μου μετά το συνέδριο, μου είπε για μια εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ο Κύριος 

 

 

 

 



έφερε κάποιον απευθείας σε αυτήν και της έδωσε έναν λόγο. Ήταν ένας λόγος που η κυρία αυτή δεν 
μπορούσε να γνωρίζει με τίποτα.  
  
Όταν μου το είπε, άρχισα να κλαίω γιατί ήξερα ότι ο Θεός είχε απαντήσει στην προσευχή μου και της έδωσε 
μια επιβεβαίωση. Έκανε ακριβώς αυτό που είχα ζητήσει. Κυρίες μου, ο Θεός είναι ένας ευγενικός και ελεήμων 
Θεός. Βλέπει όλα τα πράγματα και γνωρίζει τις επιθυμίες της καρδιάς μας για τα παιδιά μας. 
 
Είτε τα παιδιά σας είναι μικρά στο σπίτι, είτε ενήλικες που εργάζονται για τον Θεό, ή ενήλικες που έχουν 
απομακρυνθεί από τον Θεό, δεν έχει σημασία για Αυτόν. Είναι ακόμα τα παιδιά Του. Όταν πηγαίνετε στο 
θρόνο Του και ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τα παιδιά σας, ξέρετε ότι βλέπει την καρδιά σας 
και τις επιθυμίες σας. Ξέρει, ακόμη περισσότερο από εμάς, πού είναι, τι χρειάζονται και πότε το χρειάζονται.  
 
Είναι ένας στοργικός Πατέρας που αγαπά τα παιδιά μας περισσότερο ακόμη κι από εμάς!  
 
 
Σημείωση: Η Connie Bernard υπηρετεί πιστά μαζί με τον σύζυγό της, David K. Bernard, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της UPCI. Μερικές από τις αγαπημένες 
τις στιγμές είναι εκείνες που περνούν όλοι μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

 
 

   

Ζώντας Με Σκοπό 
Από την Becki Enis 

 

Μια φωτογραφία μπορεί να ανακινήσει τη μνήμη και το συναίσθημα. Οι περισσότεροι 
από εμάς είχαμε την εμπειρία όταν ανοίγαμε ένα άλμπουμ φωτογραφιών ή 
ανακαλύπταμε ένα κουτί με διάφορα αναμνηστικά, μέσα σε λίγες στιγμές να νιώσουμε 
το συναίσθημα μιας στιγμής που είχαμε ξεχάσει. Ή καθώς μας ήρθε η μυρωδιά του 
πατρικού μας σπιτιού, ένα αγαπημένο μπαχαρικό ή ένα άρωμα στον αέρα. Είμαστε μια 
σύνθεση δεκάδων χιλιάδων αναμνήσεων, καθεμία από τις οποίες, αν και φαινομενικά 
ξεχασμένη, ξαναζωντανεύει με απροσδόκητους τρόπους. 
 
Οι γονείς δημιουργούν καθημερινά μια ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους. Υπάρχουν 

αναμνήσεις που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, την πνευματικότητα και τις επιλογές τους στη ζωή. 
Η ευκαιρία είναι διαθέσιμη για τη δημιουργία εσκεμμένων αναμνήσεων που θα χρησιμεύσουν για να 
καθοδηγήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας στη ζωή. Οι γραφές μάς διδάσκουν «Δίδαξε το παιδί στην αρχή 
τού δρόμου του· και δεν θα απομακρυνθεί απ' αυτόν ούτε όταν γεράσει.» (Παροιμίες κβ/22: 6) Kαι ποιος 
καλύτερος τρόπος από το να σχεδιάζουμε με σκοπό να οικοδομήσουμε ευτυχισμένες, υγιείς και βασισμένες 
στη Γραφή αναμνήσεις. 
 
Επηρεαζόμαστε όλοι από αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Ο κόσμος μας προσφέρει μια τέτοια 
ποικιλία ερεθισμάτων μέσω των μέσων ενημέρωσης, της μόδας και του διπρόσωπου χαρακτήρα που 
επεξεργάζεται και αποθηκεύεται εις μάκρος. Η αντιστάθμιση σε αυτές τις σαρκικές επιρροές είναι ο Άγιος 
Λόγος του Θεού που εξετάζεται μέσω της ζωής και του τρόπου ζωής μας. Το τελευταίο μέρος των Παροιμιών 
κβ/22:6 μας λέει “δεν θα απομακρυνθεί απ' αυτόν ούτε όταν γεράσει.” Η σκόπιμη εκπαίδευση και η δοκιμή 
είναι τα θεμέλια για αυτήν την επιλογή. 
 
Παρά την κάθε προσπάθεια, μερικά παιδιά έχουν επιλέξει τον άσωτο τρόπο που βλέπουμε στον Λουκά 15. Η 
λέξη άσωτος μεταφράζεται ως “ένα άτομο που φεύγει από το σπίτι και συμπεριφέρεται απερίσκεπτα αλλά 
αργότερα μετανοεί και επιστρέφει”. Ο πατέρας αυτού του ασώτου προσευχόταν και περίμενε, περίμενε την 
επιστροφή του γιου του. Αυτός ο γιος “ήρθε στον εαυτό του”. Έσπασε και συνειδητοποίησε το χάσιμο και το 
κενό της ζωής του. Ήταν σαν η ασπρόμαυρη εικόνα στο μυαλό του να ενισχύθηκε με χρώμα και να 
ζωντάνεψε στη μνήμη του. Αντανακλά την αγάπη του πατέρα του και του δίνει θάρρος. Θέλει να επιστρέψει. 
Οι ταπεινές συνθήκες της ζωής του χρησίμεψαν για να του φέρουν τις αναμνήσεις όσων είχε αφήσει και να 
τον βάλουν στην πορεία της επιστροφής. Έναν δρόμο που είχε παραδειγματιστεί από τον πατέρα του. 
 
Ο εχθρός επιδιώκει να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει, ο Ιωάννης όμως στο ι/10:10 μας υπενθυμίζει 
ότι ο Πατέρας προσφέρει άφθονη ζωή. Ο Κύριος μας εμπιστεύεται την οικογένεια και τους φίλους μας στη 
ζωή μας, έτσι ώστε όλη μας η ζωή να μπορεί να είναι ευλογημένη. “Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, 
αρτυμένος με αλάτι, για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά.” (Κολοσσαείς δ/4: 
6). Το να έχουμε σκοπό να εκπληρώνουμε αυτήν την εμπιστοσύνη είναι η προσωπική μας ευκαιρία να 
δημιουργήσουμε μια ζωή αναμνήσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον. 

 

 

 

 



Σημείωση: Η Becki Enis, ως σύζυγος του ιεραπόστολου Arlie Enis, υπηρέτησε τριάντα πέντε χρόνια στην περιοχή της Ευρώπης / Μέσης Ανατολής της United 
Pentecostal Church, Intl. Είναι μητέρα τριών παιδιών και οκτώ εγγονών. Το Σινσινάτι, Οχάιο, είναι τώρα το σπίτι όπου η Becki  υπηρετεί ως Βοηθός Διοίκησης στον 
Ποιμένα της Tree of Life Church.  

 
 

   

Όταν η μαμά δεν προσεύχεται 
Από την Mary Loudermilk 

 

“Γι' αυτό κι εμείς, από την ημέρα που το ακούσαμε, δεν παύουμε να προσευχόμαστε 
για σας, και να δεόμαστε να γίνετε πλήρεις από την επίγνωση του θελήματός του με 
κάθε σοφία και πνευματική σύνεση· για να περπατήσετε αντάξια στον Κύριο, 
ευαρεστώντας σε όλα, καρποφορώντας σε κάθε έργο αγαθό, και αυξανόμενοι στην 
επίγνωση του Θεού.” (Κολοσσαείς α/1:9-10). 
 
Δεν προσεύχεται κάθε μαμά για το παιδί της. Δεν ξέρει κάθε μαμά πώς να 
προσεύχεται για το παιδί της. Ίσως δεν πηγαίνει στην εκκλησία, δεν έχει διδαχθεί 
ποτέ για τον Θεό ή δεν είναι καθόλου παρούσα (θάνατος, διαζύγιο, εγκατάλειψη). 
 

Όλοι, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την περίσταση, πρέπει να έχουν κάποιον να προσεύχεται για αυτούς! 
Αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είμαστε εγώ ή εσύ. 
 
Δεν είμαι σίγουρη πότε σκέφτηκα μόνο τα παιδιά που έρχονται στην εκκλησία. Μερικά τα φέρνουν οι γείτονες 
ή οι φίλοι. Άλλοι μπορεί να φτάσουν με λεωφορεία της εκκλησίας ως μέρος ενός προγράμματος προσέγγισης. 
Ή ένας έφηβος μπορεί να έχει επαφή με έναν φίλο του από το σχολείο. Με οποιοσδήποτε τρόπο φτάνουν 
στην πόρτα της εκκλησίας, χρειάζονται κάποιον που να τους καλύπτει στην προσευχή. 
 
Επιτρέψτε μου να σας πω για μερικά μόνο από αυτά τα παιδιά. (Έχω αλλάξει τα ονόματά τους.) 
 
Ένας φίλος έφερε τον Τζόι στην εκκλησία όταν ήταν περίπου έντεκα ετών. Ήρθε από μια μάλλον σκληρή 
γειτονιά και ο πατέρας του είχε ένα μπαρ. Όταν ο Τζόι ζήτησε να βαφτιστεί, οι γονείς του αντιστάθηκαν για 
λίγο αλλά τελικά έδωσαν την άδεια. Ο Τζόι αγαπούσε την εκκλησία και ήρθε με πίστη. Θυμάμαι ακόμα ότι τον 
είδα με περηφάνια να τραγουδάει στη χορωδία μια Κυριακή το πρωί. Φαινόταν τόσο χαρούμενος. Τότε μια 
μέρα έφυγε. Δεν έμαθα ποτέ αν η οικογένεια του μετακόμισε ή τι ακριβώς συνέβη. Ο Τζόι θα ήταν στα τριάντα 
του τώρα αλλά δεν έχω ξεχάσει ποτέ το ανυπόμονο αγόρι που αγαπούσε την εκκλησία μας. Προσεύχομαι 
όπου τον έχει πάει η ζωή, ο Θεός να τον οδηγήσει πίσω στην εμπειρία που είχε ως παιδί. Λέω το όνομά του 
στην προσευχή. 
 
Η γιαγιά και ο παππούς συχνά φέρνουν τον εγγονό τους, τον Κάιλ, στην εκκλησία μαζί τους. Η μαμά του είχε 
μεγαλώσει σε εκκλησία αλλά παντρεύτηκε έναν άπιστο. Τώρα, με τον γιο της να πηγαίνει στην εκκλησία, η 
μαμά επέστρεψε στο Θεό. Ο πατέρας έκανε ό, τι μπορούσε για να αποσπάσει την προσοχή του αγοριού 
προγραμματίζοντας δραστηριότητες πατέρα / γιου τις Κυριακές. Όταν η μαμά αρρώστησε και πέθανε, ο 
πατέρας τράβηξε το αγόρι εντελώς μακριά από την εκκλησία. Η μαμά και οι παππούδες προσευχόντουσαν 
όσο ζούσαν αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τον Κάιλ τώρα; 
 
Ορισμένοι από αυτούς που προσεύχομαι είναι πια ενήλικες. Μερικοί ήταν μαθητές μου στο Κυριακό Σχολείο. 
Μερικά είναι παιδιά φίλων που έχουν πεθάνει. Ή ο ένας γονέας μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, 
αφήνοντας τα παιδιά χωρίς θεϊκή επιρροή στη ζωή τους. Ακόμα και όταν οι γονείς υπηρετούν τον Κύριο και 
καλύπτουν πιστά το παιδί τους με προσευχή, υπάρχει δύναμη όταν ενωνόμαστε. Η προσευχή δεν χάνεται 
ποτέ. 
 
Πώς προσεύχεστε για το παιδί κάποιου άλλου; Με τον ίδιο τρόπο που προσεύχεστε για το δικό σας. 
Προσευχήσου για τη σωτηρία, την προστασία, τις φιλίες του. Προσευχήσου να κάνει σοφές επιλογές στη ζωή. 
Προσευχηθείτε για την πίστη, την ακεραιότητα, την αγνότητά τους. Απλώς προσευχηθείτε - γιατί η προσευχή 
κάνει τη διαφορά. 
 
“Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα. (Ιάκωβος ε/5:16). 
  
  
Σημείωση: Η Mary Loudermilk, η οποία κατοικεί στο Hazelwood, Missouri, απολαμβάνει το χρόνο που περνάει με φίλους και να περπατά στους δρόμους. Εάν 
υπάρχει αίθουσα τσαγιού ή ενδιαφέρον εστιατόριο στην πορεία, τόσο το καλύτερο. Είναι συγγραφέας για το περιοδικό Reflections Magazine και για τον ιστότοπο 
More to Life (https://www.moretolifetoday.net/.  

 

 

 

 

 
 

   



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 να λάβετε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις, παρακαλούμε 

στείλτε μας αίτημα στο LadiesPrayerInternational@aol.com 
                                    και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στην λίστα της αλληλογραφίας 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: Ladies Prayer International 
  
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! 

 

 

 

 

  

 
 

   

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 συναντιούνται 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).  

 

 

 

 

 

 


