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Το Αλαβάστρινο Δοχείο των Προσευχών 
Από την Kathleen Arcidiacono 

 

“Και ενώ αυτός ήταν στη Βηθανία, στο σπίτι τού λεπρού Σίμωνα, και καθόταν στο 
τραπέζι, ήρθε μια γυναίκα, που είχε ένα αλάβαστρο με μύρο, από καθαρή πολύτιμη 
νάρδο· και συντρίβοντας το αλάβαστρο, έχυσε [το μύρο] επάνω στο κεφάλι του.” 
(Μάρκος 14:3) 
 
Μια ανώνυμη γυναίκα, ένα αλαβάστρινο βάζο με ένα πολύτιμο αρωματικό λάδι, σε μια 
ατμόσφαιρα όπου αυτή η κυρία δεν ήταν ούτε επιθυμητή ούτε ευπρόσδεκτη. Την 
αντιμετώπισαν με θυμό και μουρμούρες όλοι οι παρευρισκόμενοι σε εκείνο το δωμάτιο 

εκτός από έναν: τον Ιησού. Αυτό το πολύτιμο δοχείο, σφραγισμένο με κερί για να διατηρεί το λάδι μέσα 
φρέσκο και αγνό, δεν χύθηκε στο κεφάλι κανενός άλλου παρά μόνο του Δημιουργού ολόκληρου του 
σύμπαντος και της ανθρωπότητας. Ένα χρίσμα. Μια προετοιμασία για την ταφή του επίγειου σώματος Του. 
Μια πράξη λατρείας, θυσίας και αγάπης. 
 
Αυτό το κουτί ήταν το αντίτιμο του μισθού ενός έτους, και οι άντρες που ήταν παρόντες σε εκείνο το δωμάτιο 
το θεώρησαν ως μεγάλη σπατάλη που χύθηκε στο κεφάλι του Ιησού. Αλλά ο Ιησούς δεν το σκέφτηκε έτσι. 
Στην πραγματικότητα, είπε σε αυτούς τους άνδρες και στους μαθητές να την αφήσουν ήσυχη και ότι είχε κάνει 
καλό έργο επάνω Του. Ποτέ δεν χρειάζεται να φοβόμαστε όταν δίνουμε κάτι στον Ιησού. Το σημειώνει. Ο 
Ιησούς είπε: «Αυτή ό,τι μπορούσε, το έκανε· πρόλαβε να αλείψει το σώμα μου με μύρο για τον ενταφιασμό.» 
(Μάρκος 14:8). 
 
Πιστεύω πολύ στα αιθέρια έλαια και το έλαιο που αναφέρεται εδώ ήταν Νάρδος, ένα λάδι που χρησιμοποιείται 
συχνά για συναισθηματική και σωματική ευεξία. Σημειώνεται επίσης ότι φέρνει ηρεμία στον χρήστη. Καθώς 
διαβάζουμε παρακάτω, βρίσκουμε τον Ιησού στον Κήπο της Γεθσημανή, να προσεύχεται για να μπορέσει να 
δεχτεί το «ποτήριο που Του δόθηκε να πιει». Η Αγία Γραφή μας δείχνει ξεκάθαρα ότι βρισκόταν κάτω από ένα 
μεγάλο σωματικό, ψυχικό και πνευματικό στρες. Ίσως ο ίδιος ο Ιησούς, στο θνητό σώμα Του, να ωφελήθηκε 
από το έλαιο καρυδιάς που χύθηκε στο κεφάλι Του, όπου λίγο αργότερα θα έσπρωχναν ένα αγκάθινο στεφάνι 
βάναυσα στο τριχωτό της κεφαλής Του. Ο Ιησούς ονόμασε αυτό το έργο που έκανε η γυναίκα ένα χρίσμα για 
την επερχόμενη ταφή Του. Δεν είναι η προσευχή και η μεσιτεία προετοιμασία για εκείνη την ημέρα που θα 
φύγουμε για να είμαστε μαζί Του στο ουράνιο σώμα και στο σπίτι μας; 
 
Οι προσευχές μας για τα παιδιά μας και την οικογένειά μας δεν είναι ποτέ χάσιμο χρόνου ή προσπάθειας ή 
θυσίας. Η προσευχή για αυτά είναι μια δήλωση της αφοσίωσης και της αγάπης μας προς τα παιδιά μας και 
προς στον Θεό. 
Κάθε μέρα, χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο για να γεμίσουμε το πνευματικό μας αλαβάστρινο δοχείο με την 
πολύτιμη αλοιφή των προσευχών μας και να διαποτίσουμε το σπίτι μας με το άρωμά του. 
 
 
Σημείωση: Η Kathleen Arcidiacono είναι σύζυγος του Ιταλού Περιφερειάρχη και Ποιμένα Salvatore Arcidiacono. Έχουν τρία όμορφα παιδιά και τρία όμορφα εγγόνια. 
Ποιμαίνουν  στην Κατάνια της Σικελίας. 

 

 

 

 

 



 

   

Άρωμα και Προσευχές 
Από την Liane Grant 

 

Μια μέρα, μπήκα στο μπάνιο και με έκπληξη μύρισα το ακριβό άρωμα που μου είχε κάνει 
δώρο πρόσφατα ο σύζυγός μου. Χμ ... ποιος από τους τρεις γιους μας έπαιζε με το άρωμά 
μου; 
  
Τελικά εντόπισα τον ένοχο: τον δεύτερο γιο μας που ήταν περίπου 10 ετών τότε. Τον 
ρώτησα γιατί είχε σπαταλήσει το άρωμά μου, και εκείνος με ανατριχίλα είπε: «Λοιπόν, το 
μπάνιο ήταν κάπως μυρωδάτο και η ετικέτα στο μπουκάλι έγραφε «Eau de toilette», οπότε 
σκέφτηκα ότι ήταν για αυτό». Η ενόχλησή μου διαλύθηκε στο γέλιο και αυτή έχει γίνει μια 

από τις αγαπημένες μας ιστορίες κάθε φορά που αναπολούμε με την οικογένεια. 
 
Ωστόσο, το περιστατικό με το άρωμα με κάνει επίσης να σκέφτομαι τη γυναίκα με το «αλάβαστρο του μύρου» 
που το έχυσε στον Ιησού (Ματθαίος 26:7). Η πρώτη αντίδραση των μαθητών ήταν το σοκ για αυτό που 
αντιλαμβάνονταν ως σπατάλη: «Επειδή, αυτό το μύρο μπορούσε να πουληθεί σε μια μεγάλη τιμή, και να 
δοθεί στους φτωχούς.» (Ματθαίος 26:9). Κατά τη γνώμη τους, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στις 
σωματικές ανάγκες.  
 
Ακριβώς όπως ο γιος μου χρησιμοποίησε το δικό μου άρωμα για μια ασήμαντη ανάγκη, οι μαθητές θεώρησαν 
ότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποιεί το πολύτιμο μύρο της για να τιμήσει τον Ιησού ως περιττό έξοδο. Ο γιος μου 
θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει φθηνό αποσμητικό χώρου. Αυτό θα ήταν αρκετό. Δεν θα μπορούσε 
αυτή η γυναίκα να τιμήσει τον Ιησού με τρόπο που θα της κόστιζε λιγότερο; 
  
Αυτό που ξέχασαν οι μαθητές είναι ότι ο Ιησούς αξίζει τα καλύτερα μας. Το να του δίνεις δόξα και τιμή δεν 
είναι ποτέ ασήμαντο. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι την προσευχή. Με τα πολυάσχολα προγράμματά μας, 
μερικές φορές μπορεί να αισθανόμαστε σαν πραγματική θυσία να χαράζουμε χρόνο μόνοι με τον Ιησού. 
Μπορεί να είναι δελεαστικό να ξοδεύουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της προσευχής μας εστιάζοντας 
στις σωματικές ανάγκες επειδή είναι τόσο προφανείς και πιεστικές. 
 
Αλλά το να αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου της προσευχής μας για να δοξάζουμε και να τιμούμε τον 
Ιησού δεν είναι ποτέ χάσιμο! Του αξίζει το καλύτερο μας. Σύμφωνα με το εδάφιο Αποκάλυψη 5:8, οι 
προσευχές μας είναι σαν άρωμα που ανεβαίνει προς τον Θεό.  
 
Ο Ιησούς είπε για τη γυναίκα με το αλάβαστρο του μύρου: «Όπου και αν κηρυχτεί αυτό το ευαγγέλιο σε 
ολόκληρο τον κόσμο, θα ειπωθεί και αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα σε ανάμνησή της». Τον να λατρεύουμε 
τον Θεό την ώρα της προσευχής μας έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο, οπότε ας το βάζουμε πάντα πρώτο, πριν 
βυθιστούμε στις προσευχές για τις ανάγκες μας.  
 
 
Σημείωση: Η Liane R. Grant είναι πιστοποιημένη μεταφράστρια αγγλικών/γαλλικών με διδακτορικό στη μετάφραση. Έχει γράψει πολλά βιβλία, όπως το περιοδικό 
Order My Steps και The 3-Hour Translation Team. Αυτή και ο σύζυγός της Σκοτ είναι ιεραπόστολοι στην πόλη του Κεμπέκ του Καναδά. Η Liane υπηρετεί ως 
Πρόεδρος των Ladies Ministries  του Κεμπέκ και επίσης στον οργανισμό Μη Κερδοσκοπικές Μεταφραστικές Λύσεις, ενός νέου οργανισμού αφιερωμένου στο να 
βοηθά ιεραπόστολους και διακονίες να διαθέσουν γραπτό υλικό σε άλλες γλώσσες. 

 

 

 

 

 
 

   

Η Συντριβή Αποκαλύπτει 
Από την Cassie K Huslage 

 

Το άρωμα γέμισε το δωμάτιο, το έντονο άρωμα τόσο πυκνό που διαπέρασε το πλήθος. 
Ακόμη και τα άτομα που δεν μπορούσαν να δουν μέσα από την ομάδα μπορούσαν να 
μυρίσουν το άρωμα. Η σιωπή έπληξε το κοινό. Μετά ήρθαν οι ψίθυροι. 
 
Όσοι κάθονταν κοντά εξέφρασαν τις απόψεις τους. Η κριτική περνούσε μέσα από τα λοξά 
βλέμματα. «Γιατί έγινε αυτή η απώλεια του μύρου; Επειδή, αυτό μπορούσε να πουληθεί 
για περισσότερα από 300 δηνάρια, και να δοθούν στους φτωχούς» (Μάρκος 14:4-5), 

ψιθύρισαν κάποιοι. Και θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος: "Πώς μπορούσε αυτή να έχει μια τέτοια 
πολυτέλεια;" 
 
Μια γυναίκα προκάλεσε αυτή τη φασαρία. Μια γυναίκα που είχε το κεφάλι της σκυμμένο χαμηλά. Κρατούσε 

 

 

 

 



ένα σφραγισμένο δοχείο και μετά το έσπασε με τα χέρια της για να χύσει το πολύτιμο μύρο στον Κύριο της. 
 
Ένα εκπληκτικό αλάβαστρο, που είχε την αξία των μισθών ενός περίπου έτους σε μορφή αρώματος (εδ. 5). 
Παραδομένη το αδειάζει στον Ιησού. Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβαιναν. Οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν. 
Οι θεατές το θεώρησαν σπατάλη του πολύτιμου αρώματος. Εκείνη ήξερε ότι η συντριβή θα αποκάλυπτε το 
περιεχόμενο. 
 
Εκχέουμε την ψυχή μας στην προσευχή κατά τη διάρκεια της συντριβής μας, συχνά με δάκρυα. Στη συνέχεια, 
το άρωμα γεμίζει τον αέρα γύρω μας. Διαποτίζει το περιβάλλον μας. Τα αρώματα από το παρελθόν μας 
προσφέρουν έντονες αναμνήσεις για το μέλλον μας. 
 
Είναι δυνατόν το άρωμα της προσευχής, όταν προσευχόμαστε γύρω από τα παιδιά μας, να τα συνδέσει με τη 
δική τους μελλοντική ζωή της προσευχής; Θα είναι αυτό ένα από τα δεσμά για τη σωτηρία τους και μια υγιή 
σχέση με τον Κύριο; Τολμώ να πω "ΝΑΙ!!!" 
 
Η προσευχή είναι η συνομιλία μιας βαθιάς σχέσης με τον Ιησού Χριστό. 
 
Η προσευχή είναι η λεωφόρος για να βρούμε το δρόμο μας πίσω σε ό,τι είναι υγιές και ολοκληρωμένο. 
 
Η προσευχή δημιουργεί αυτή τη σπίθα για να μας δώσει τη δύναμη να κρατηθούμε άλλη μια μέρα. 
 
Η ατμόσφαιρα αλλάζει όταν ανοίγετε την ψυχή σας για να αποκαλύψετε το πολύτιμο άρωμα της προσευχής 
και του επαίνου. Αυτοί που επηρεάζετε — τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, η εκκλησιαστική σας 
οικογένεια, η κοινότητά σας — θα μπορούν να ανιχνεύσουν τη δύναμη της προσευχής. Η γυναίκα, για την 
οποία αναφέρεται στο βιβλίο του Μάρκου, έδωσε από το συντριμμένο δοχείο της μια όμορφη προσφορά. 
Μπορούμε να προσφέρουμε την προσφορά μας μέσω προσευχών για όσους έχουν απομακρυνθεί από τον 
Θεό. 
 
" Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου μπροστά σου σαν θυμίαμα· η ύψωση των χεριών μου ας γίνει σαν 
εσπερινή θυσία." (Ψαλμός 141:2). 
 
 
Σημείωση: Η Cassie K Huslage έχει υπηρετήσει μαζί με τον επί τριάντα τρία χρόνια 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. Επί του παρόντος, η Cassie υπηρετεί ως Διευθύντρια των Ladies Ministries της Βόρειας 
Κεντρικής Περιφέρειας. Ο σύζυγος της είναι ποιμένας στην εκκλησία Apostolic Lighthouse Church του Georgetown, Texas.  Μαμά σε τέσσερα φανταστικά παιδιά, 
γιαγιά σε εννέα τέλεια εγγόνια και «μαμά» στο αγγλικό μπουλντόγκ της, Pixie. Τα χόμπι της περιλαμβάνουν την κηπουρική, τη συλλογή βράχων, το χτένισμα στην 
παραλία και το κούρεμα του χόρτου. Η Κάσι λατρεύει τον Ιησού Χριστό. 

 

 

 

  

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!  
 

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

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 
 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! 

 
 

 

 

  

 


