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Ασπίδες και Σκουτάρια 
Από την Kay Burgess 

 

Ψαλμός ϟ/91:4 “ Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει, και υπό τας πτέρυγας 
αυτού θέλεις είσθαι ασφαλής· η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς.” 
(στο αγγλικό κείμενο που μεταφράστηκε από το εβραϊκό λέει «πόρπη ή σκουτάρι 
και ασπίς»). 
 
Τι είναι λοιπόν το σκουτάρι; Εξαιρετική ερώτηση - Χαίρομαι πολύ που ρωτήσατε! 
Δεν ήμουν σίγουρη ούτε κι εγώ αν και το έχω διαβάσει πολλές φορές στη Βίβλο. 
Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πολλά μεσαιωνικά κάστρα στην Ισπανία και εκεί 

σε αυτά τα ιστορικά οπλοστάσια με κάθε είδους περίεργα και τρομακτικά όπλα, ανακάλυψα πως 
ήταν τα σκουτάρια. 
 
Οι ασπίδες είναι μεγάλα, βαριά όπλα που συγκρατούνται από ιμάντες που συνδέονται με το αντιβράχιο και 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός εισβολέα ή κολλούσαν στο έδαφος και χρησιμοποιούνταν 
αμυντικά. 
 
Ο Δαβίδ διακηρύσσει στους Ψαλμούς 91:4 ότι ο Κύριος θα είναι η ασπίδα και το σκουτάρι μου. Η θωράκιση 
προσφέρει πιο συνολική προστασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός τοίχου ή ασπίδας, το 
σκουτάρι πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για προσωπική άμυνα σε περιόδους ταχύτερης, πιο επιθετικής 
προστασίας. Από κοντά και προσωπικά όταν η επίθεση ανεβαίνει στον προσωπικό μας χώρο. Η διάκριση του 
Δαβίδ με κάνει να ξέρω ότι είτε -  παλεύουμε μαζί με τους αδελφούς μας είτε ο εχθρός μας έχει επιτεθεί 
μεμονωμένα - ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας και έχει ήδη προβλέψει την προστασία και την 
άμυνα μας. 
 
Ο Ψαλμός 91:4 δηλώνει συγκεκριμένα ότι «η αλήθεια του θα είναι η ασπίδα και η πόρπη σου». Σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, η αλήθεια Του είναι αυτό που μας στηρίζει και μας προστατεύει. Ο λόγος του Θεού 
δεν έχει αλλάξει ή μειωθεί με κανέναν τρόπο, ανεξάρτητα από την προσπάθεια του εχθρού να ακυρώσει τα 
πάντα. Μπορούμε να είμαστε σταθεροί στην αλήθεια του Θεού πως δεν θα μας αφήσει ποτέ ούτε θα μας 
εγκαταλείψει. Μπορούμε να πιστέψουμε ότι οποιοδήποτε όπλο σχηματίζεται εναντίον μας δεν θα ευημερήσει. 
Όταν ο εχθρός μπαίνει σαν πλημμύρα (ή πανδημία!) το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας (η αλήθεια Του!) θα 
σηκώσει ασπίδα εναντίον του. 
 
Λοιπόν, πολέμα, αδελφή μου! Συνέχισε τον καλό αγώνα! Φόρεσε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού και 
σήκωσε τα πνευματικά σου όπλα! Φτιάξε έναν τοίχο προσευχής και επαίνων γύρω από το σπίτι σου, την 
οικογένειά σου, την εκκλησία σου, την πόλη σου. Χρησιμοποίησε τα όπλα που ο Θεός έχει προσφέρει για την 
υπεράσπισή σου - ο εχθρός δεν έχει καμία δύναμη εναντίον τους! 
Η μικρή αυτή ασπίδα, το σκουτάρι εξυπηρετεί και σε έναν άλλο σημαντικό σκοπό: πιάνεται σφιχτά με την 

 

 

 

 



αριστερή γροθιά και χρησιμοποιείται για να εκτρέπει το χτύπημα και να δίνει ώθηση στο άλλο χέρι να 
χτυπήσει. Δεν ξέρω για σας αλλά αυτό με ενθουσιάζει! Αυτό μου λέει ότι όχι μόνο έχουμε τα όπλα που 
χρειαζόμαστε για να νικήσουμε τον εχθρό αλλά και ο μεγάλος Θεός μας έχει προσφέρει επίσης προστασία 
καθώς τα χρησιμοποιούμε! Όταν εμπιστευόμαστε και χρησιμοποιούμε τον λόγο του Θεού στη ζωή μας, 
έχουμε μια δοκιμασμένη και αληθινή υπόσχεση ότι θα είναι η υπεράσπισή μας. «Του Θεού, η οδός αυτού είναι 
άμωμος· ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς πάντων των ελπιζόντων επ' αυτόν». (Ψαλμοί 
18:30) 
 
Σημείωση: Σύζυγος, η μητέρα και βετεράνος ιεραπόστολος, η Kay Burgess ζει στη Μαδρίτη της Ισπανίας, όπου αυτή και ο σύζυγός της ποιμένας 
Tabernáculo de Vida Madrid υπηρετούν ως Επόπτες της 1ης  περιφέρειας  της Μαδρίτης. Επίσης, υπηρετεί ως Εθνική Γραμματέας των Γυναικών για την 
Ισπανία.  

 
 

   

Προσευχή Που Εκμηδενίζει Την Καταδίκη  
Από την Shirley Buxton 

 

Τόσο η κοσμική όσο και η θρησκευτική ιστορία μιλούν για συναντήσεις προσευχής που 
έγινε γνωστό ότι είχαν συγκλονίσει πόλεις, ακόμη και χώρες - αν όχι και ηπείρους. Όσο 
για μένα μου έγινε χάρη και βρέθηκα μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα τόσο 
συναρπαστικής, γεμάτης φωτιά προσευχής που όλοι όσοι ήταν εκεί ήξεραν ότι ανάμεσά 
μας βρίσκονταν η παρουσία του Θεού. «Είδα τους αγγέλους να βρίσκονται στη σειρά εκεί 
στον τοίχο της εκκλησίας», είπε μια από τις αδερφές μου αργότερα. Παρόλο που δεν είδα 
αγγέλους, ήξερα ότι ήταν εκεί και μερικοί από εμάς είχαμε βγάλει τα παπούτσια μας και 
είχαμε πέσει με το πρόσωπό μας στο πάτωμα. Και σαν να με σάρωνε μια μεγάλη 

καταιγίδα, έκλαιγα. Διότι με έναν μοναδικό τρόπο, ο Αγνός, ο Άγιος έφτασε σε εμάς τα εύθραυστα αδύναμα 
ανθρώπινα όντα και δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε. Μέχρι στιγμής, είναι αδύνατο να περιγράψω με 
ακρίβεια αυτά τα λεπτά. 
 
Τα προγράμματα των εκκλησιών μιλούν για συμπροσευχή και οι εργάτες μας μας καλούν να συμμετέχουμε. 
Ορισμένοι χωρίζονται σε ομάδες: γυναίκες, άνδρες, ηγέτες, νεολαία. "Θυμηθείτε, πριν από την συνάθροιση 
έχουμε μισή ώρα προσευχής", είναι συχνά οι τρέχουσες ανακοινώσεις. Ο χρόνος για προσευχή χαράσσεται 
σε κάθε συνάθροιση. Συχνά όσοι χρειάζονται μια θεραπεία θεραπεύονται μπροστά στον άμβωνα καθώς 
χρίονται με λάδι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Βίβλου. 
 
Οι εργάτες και το Άγιο Πνεύμα μας προτρέπουν να προσευχόμαστε στα σπίτια μας, σε ένα κανονικό (ή όχι 
τόσο τακτικό) πρόγραμμα, είτε γονατίζουμε ή είτε καθόμαστε σε ένα μέρος και προσευχόμαστε. Μερικοί έχουν 
μια συγκεκριμένη μέθοδο για να προσεγγίσουν αυτόν τον χρόνο προσευχής. Μερικοί έχουν λίστες ως 
υπενθυμίσεις συγκεκριμένων αναγκών και κάποιοι προσεύχεται τυχαία καθώς έρχονται στις σκέψεις τους τα 
αιτήματα. 
 
Αλλά πολλοί από εμάς μαστίζονται με την ιδέα ότι δεν προσευχόμαστε αρκετά. Είναι δύσκολο να 
προσευχηθούμε όπως πιστεύουμε ότι πρέπει. Ο Σατανάς μας κατηγορεί και αισθανόμαστε καταδικασμένοι. 
 
Θα ήθελα να σας βοηθήσω με αυτό σήμερα, ώστε να απαλλαγείτε από αυτό το ένοχο συναίσθημα. Ενώ οι 
δυναμικές εκκλησιαστικές προσευχές δεν μπορούν ποτέ να αντικατασταθούν από οτιδήποτε άλλο - 
τουλάχιστον σε αυτήν την κλίμακα - και ενώ πρέπει να έχετε χρόνο για προσωπική αφοσίωση στο σπίτι σας, 
θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχουν άλλοι αποτελεσματικοί τρόποι προσευχής. Το είδος της προσευχής που 
ενθαρρύνω σήμερα είναι η εκπλήρωση της Γραφής που λέει, «αδιαλείπτως προσεύχεστε». Τώρα όλοι 
ξέρουμε ότι είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι ο Παύλος εννοούσε ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς γονατιστοί, 
ή να καθόμαστε στην καρέκλα συνεχώς και να προσευχόμαστε, ή να ζούμε στην εκκλησία στην αίθουσα της 
προσευχής. Όχι, αυτό που εννοούσε είναι ότι πρέπει να ζούμε με τέτοιο τρόπο, με τόσο βαθιά και αληθινή 
πεποίθηση, ότι μια αίσθηση του Αγίου είναι συνεχώς μαζί μας, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε. Μπορούμε να 
γελάμε με ένα κοκκινομάλλικο μωρό, ή να ξεφλουδίζουμε πατάτες, ή να παίζουμε σόφτμπολ με τον μικρό γιο 
μας αλλά βαθιά μέσα, είναι διαρκώς εκεί η παρουσία του Θεού. Και σε μια στιγμή, ρίχνουμε μια ματιά στην 
αιωνιότητα για το μωρό, ή ξαφνικά νιώθουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε για το φαγητό που ετοιμάζουμε ή  
πιστεύουμε ότι υπάρχουν μητέρες που δεν έχουν και σκεφτόμαστε πως πολλά από τα μωρά τους πηγαίνουν 
στο κρεβάτι πεινασμένα . . και εκείνη τη στιγμή, αναπνέουμε μια προσευχή για αυτούς. Όχι δυνατά, ίσως. 
Ίσως να μην καν την ψελλίσαμε αλλά είμαστε ευγνώμονες. Μπορεί να κλαίμε. Και πράγματι, μερικές μέρες 
πέφτουμε στα πρόσωπά μας και θρηνούμε για τα δεινά της ανθρωπότητας. 
 
Μην καταδικάζεσαι από τον Σατανά. Γίνε γυναίκα προσευχής που στο βάθος της ψυχής σου έχεις 

 

 

 

 



εξασφαλίσει μια ενάρετη, αγιασμένη θέση όπου κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Φύλαξε εκείνο το μέρος όπου η 
δόξα μπορεί να αναβοσβήνει ανά πάσα στιγμή, ώστε η λατρεία να ανεβαίνει ελεύθερα από την ύπαρξή σου, 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκεσαι ή τι κάνεις. Προστατέψτε αυτόν τον χώρο. Καλλιεργήστε τα μάτια σας να 
βλέπουν στην αγορά της γειτονιάς να αντιλαμβάνεστε μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να φτάσει ένα 
πεπόνι ή μια φτυαριά πράσινων φασολιών ή ένα κίτρινο κρεμμύδι. Και καθώς την κοιτάτε να θυμάστε ότι αυτή 
η κοπέλα θα ζήσει για πάντα. . . κάπου.  
 
  
Σημείωση: Η Shirley Buxton γεννήθηκε στο σπίτι ενός ιεροκήρυκα, παντρεύτηκε έναν ιεροκήρυκα και έχει γιους, συγγενείς και πολλούς φίλους που είναι ιεροκήρυκες. 
Πριν από μήνες, μετά από 64 χρόνια γάμου, η αγάπη της ζωής της πέρασε στον παράδεισο και παρόλο που θρηνεί ακόμα, συνεχίζει να λέει: «Έχω ζήσει την 
καλύτερη ζωή στον κόσμο». Το έργο του Θεού είναι η καρδιά της.  

  
 

 

   

From the Editor 
 

God is doing mighty things! 
 

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 αυτό το newsletter, παρακαλούμε στείλτε αίτημα στο 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
Και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στην λίστα μας!  

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

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and 
"Like" our page! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: Ladies Prayer 
International 
  
or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being 
a part of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the 
FREE newsletter and Facebook page! 

  
 

   

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). 

 

 

 

 



 
 

   
 

  

Διακονίες που υποστηρίζουμε... 
 
TUPELOCHILDREN'SMANSION 
Παιδιά ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν την ευκαιρία να αυξηθούν πνευματικά, σωματικά και συναισθηματικά.  

NEWBEGINNINGS Μητρική φροντίδα για μητέρες που μόλις γέννησαν και εξετάζουν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. 

HAVENOFHOPE Ένα πρόγραμμα για κορίτσια 13-16 ετών με προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθημάτων. 

LIGHTHOUSERANCH για ΑΓΟΡΙΑ που έχουν πληγωθεί και έχουν ανάγκη θεραπείας στην εφηβεία τους.  
 

 

   

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 
  

 


