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Πως Μυρίζεις; 
Από την Linda Gleason, Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών της UPCI 

 

«Στις 13 Νοεμβρίου 2000, η εφημερίδα του Πόρτλαντ, η Oregonian, δημοσίευσε ένα 
μικρό απόσπασμα που έγραφε ως εξής: «Όταν ένας άντρας λήστεψε μια τράπεζα στο 
Σαν Ντιέγκο, το μόνο πράγμα που μπορούσε να θυμηθεί ο ταμίας ήταν η απαίσια 
μυρωδιά του σώματός του. Προφανώς, αυτό ήταν αρκετό. Αφού η αστυνομία μετέδωσε 
τις πληροφορίες, ένας ιδιοκτήτης μοτέλ, που ενεργοποιήθηκε από την μυρωδιά του 
άνδρα, κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη». 
  
Κάθε άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο άρωμα. Η ανθρώπινη μυρωδιά μας είναι σαν 
ένα αόρατο υγρό που ξεχύνεται συνεχώς από πάνω μας. Όπου κι αν πάτε, αυτό το 
άρωμα πέφτει από το σώμα σας αφήνοντας ένα ίχνος. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο τα σκυλιά μπορούν να παρακολουθούν με επιτυχία τους ανθρώπους. Εάν μπορούν να μυρίσουν ένα 
ρούχο που φορούσε το άτομο, το άρωμα είναι πάνω στο ρούχο. Εάν μπορέσουν να βρουν αυτό το άρωμα 
στο έδαφος, η διαδρομή τους αρχίζει και μπορούν να ακολουθήσουν όπου κι αν περπάτησε το άτομο. 
 
Κάθε οικογένεια έχει μια οικογενειακή μυρωδιά. Δεν μπορείτε να μυρίσετε τη δική σας αλλά οι άλλοι που 
μπαίνουν στο σπίτι σας θα βιώσουν τη μυρωδιά της οικογένειάς σας. Ο Ιησούς έχει μια οικεία μυρωδιά. Η 
μυρωδιά του ήταν η συντριβή η αγάπη, η συμπόνια, η ενσυναίσθηση. Διέσχισε τον κόσμο Του και άφησε το 
σημάδι Του όπου περπάτησε.  
 
Αν θέλουμε να ταυτιστούμε με τη μυρωδιά του Ιησού, πρέπει να συντριβούμε. Το εξωτερικό περίβλημα του 
εγωκεντρισμού, του εγωισμού και των κοσμικών επιθυμιών πρέπει να καταστραφεί, ώστε το εσωτερικό 
πνεύμα - η μυρωδιά του Ιησού - να μπορεί να απελευθερωθεί στον κόσμο. Όπως το αλαβάστρινο δοχείο του 
μύρου για το οποίο διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη έπρεπε να θρυμματιστεί για να απολαύσουμε το άρωμα, 
το σαρκικό πνεύμα και οι επιθυμίες μας πρέπει να συντριβούν ώστε να μπορέσουμε να νιώσουμε την ευωδία 
του πνεύματος του Θεού. Μόνο τότε οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι είστε διαφορετικοί. Ότι ήσασταν με τον 
Ιησού. 
Μαμά, το νοικοκυριό σου θα μυρίζει σαν εσένα. Εσείς ελέγχετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Οι άνθρωποι 
που μπαίνουν στο σπίτι σας θα νιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Θα «μυρίσουν» το άρωμα του σπιτιού σας. 
Εάν εμείς, ως μητέρες, εκδηλώνουμε τον καρπό του Πνεύματος στη ζωή μας – αγάπη, χαρά, ειρήνη, 
μακροθυμία, πραότητα, καλοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια – επηρεάζουμε έντονα το σπίτι μας και τα 
παιδιά μας. Τα παιδιά σας θα ακολουθήσουν τον τρόπο της ζωής σας. Θα μυρίζουν σαν εσάς! 
 
Ζούμε σε έναν κόσμο αναταραχής. Γινόμαστε μάρτυρες απάνθρωπης βαρβαρότητας, μοχθηρού μίσους και 
απίστευτης βίας – ακόμη και μέσα στο σπίτι. Ενώ ο Ιησούς ήρθε για να φέρει την ειρήνη στη γη, η αμαρτία 
έχει μετατρέψει τον κόσμο μας σε μια εμπόλεμη ζώνη γεμάτη με κακά, σαδιστικά τέρατα. Αλλά, με τον Κύριο, 
μπορούμε ακόμα να έχουμε γερά σπίτια όπου να τα διαπερνά η ειρήνη του Θεού και να υπάρχει οικογενειακή 
ευτυχία και χαρά. Αυτό κάνει ένα σπίτι ισχυρό επειδή «η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας» (Νεεμίας 
8:10).  

 

 

 

 



Εμείς επιλέγουμε. Επιλέξτε τη χαρά. Επιλέξτε την ειρήνη. Επιλέξτε την αγάπη. Επιλέξτε τον δρόμο του Θεού 
για το σπίτι σας. Δεν μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των επιλογών που κάνουμε σήμερα και που 
επηρεάζουν το αύριο όσων μας αφορούν. Η Σάρα ήξερε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα ήταν ο 
πατέρας ενός μεγάλου έθνους. Όμως, επειδή ο Θεός δεν εκπλήρωνε το σχέδιό Του στο δικό της χρονικό 
πλαίσιο, πήρε την κατάσταση στα χέρια της και έπεισε τον σύζυγό της να γεννήσει απόγονο από την 
υπηρέτριά της. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα της δράσης της προκάλεσαν θάνατο 
και καταστροφή μεταξύ δύο εθνών. 
 
Ο Θεός είπε στη Ρεβέκκα ότι δύο έθνη ήταν στην κοιλιά της και ο μεγαλύτερος θα υπηρετούσε το νεότερο. 
Αντί να επιτρέψει στον Θεό να κάνει τα πάντα σύμφωνα με τη σοφία Του, επηρέασε τον γιο της να πει 
ψέματα, να εξαπατήσει και να χειραγωγήσει τον ηλικιωμένο πατέρα του. Α, ναι, έλαβε την ευλογία. Ωστόσο, 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φύγει για να σωθεί και δεν είδε ποτέ ξανά τον γιο της – ούτε τα 
παιδιά του, ούτε τις ευλογίες του. 
Πώς δρα η επιρροή σας το σπίτι σας και ποια κληρονομιά θα αφήσετε στα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά 
σας; Κοιτάξτε γύρω σας. Πάρτε μια μυρουδιά… Τι μυρίζετε; 
 
 
Σημείωση: Η Linda Gleason και ο σύζυγός της, Gary, κατοικούν στην πόλη Όρεγκον, του Όρεγκον και πρόσφατα αποσύρθηκαν μετά  από τέσσερις δεκαετίες 
ποίμανσης. Είναι γονείς τεσσάρων παιδιών και έχουν τέσσερεις εγγονούς και μία εγγονή. Η Λίντα έλαβε το Άγιο Πνεύμα ως παιδί στο ιεραποστολικό πεδίο της Σρι 
Λάνκα. Απολαμβάνει τις οικογενειακές συναντήσεις, τα ταξίδια σε γυναικείες εκδηλώσεις και να χαλαρώνει στην αυλή. Έχει συμμετάσχει στις Διακονίες Γυναικών για 
περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και επί του παρόντος υπηρετεί ως εθνική πρόεδρος.  

 
 

   

Ιησούς, Η Χαρά Και Η Ειρήνη μας; 
Από την Ingunn Bakke Turner 

 

«Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, 
ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου.» 
(Ρωμαίους 15:13). 
Ως μητέρες, θέλουμε να φροντίζουμε τα παιδιά μας με κάθε τρόπο. Αν υπάρχει 
πρόβλημα, βρίσκουμε λύση. Εάν υπάρχει ανάγκη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. 
 
Ο τελευταίος ενάμιση χρόνος ήταν προκλητικός, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τα παιδιά 

μας. Τα δικά μου δύο αγόρια είναι στην πρώιμη εφηβεία τους και οι μήνες του lockdown ήταν δύσκολοι για 
αυτά. Το πολύωρο σχολείο μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και το να μην μπορούν να δουν ή να 
συναντήσουν τους φίλους τους άρχισαν να τους επηρεάζουν. Ναι, είχαμε περισσότερο χρόνο για προσευχή 
και ανάγνωση της Βίβλου μαζί και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή από πολλές απόψεις. Κοιμηθήκαμε περισσότερο 
και φάγαμε περισσότερο. Γελάσαμε μαζί και δεθήκαμε σαν οικογένεια. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να 
βγάλουμε το καλύτερο από μια δύσκολη στιγμή. Κι όμως, για όλες εκείνες τις στιγμές που ήταν 
αναζωογονητικές, σύντομα καταλάβαμε ότι χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο από ανανέωση. Χρειαζόμασταν 
μια βαθιά κίνηση του Θεού. Τον χρειαζόμασταν για να αποκαταστήσει τις ψυχές μας. 
 
Χρειάζεται ανανέωση αλλά είναι προσωρινή. Χρειαζόμαστε σωματική ανάπαυση και χρειαζόμαστε χρόνο με 
φίλους και οικογένεια. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά έρχεται μια στιγμή που οι ψυχές μας είναι κουρασμένες και η 
μόνη θεραπεία είναι να έρθουμε στην παρουσία του Θεού και να Τον αφήσουμε να μας αποκαταστήσει. Ο 
Δαβίδ το είπε καλύτερα: «Ηνώρθωσε την ψυχήν μου» (Ψαλμός 23:3). Μόνο με την πανίσχυρη παρουσία Του 
μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η χαρά και η ειρήνη μας. 
 
Μόλις κατέστη δυνατό, πήγαμε τα αγόρια μας σε μία εκδρομή για νέους όπου θα μπορούσαν να βρεθούν σε 
μια δυνατή πνευματική ατμόσφαιρα με άλλους νέους. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να μην είναι πάντα 
δυνατό. Για αρκετά χρόνια τα δύο αγόρια μας ήταν τα μόνα παιδιά στην ηλικία τους στην τοπική μας εκκλησία. 
Αλλά η προσπάθεια τους να φτάσουν εκεί άξιζε τον κόπο. Ο Θεός έκανε ένα έργο σε αυτά που κανένα νέο 
gadget ή διασκεδαστική δραστηριότητα δεν θα μπορούσε ποτέ να παράγει. Τα γνήσια χαμόγελα στα 
πρόσωπά τους ήταν μια μαρτυρία για το φοβερό έργο της αποκατάστασης που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. 
 
Χρειάζεστε τη χαρά και την ειρήνη σας πίσω; Αισθάνεστε κουρασμένοι; Αφήστε τον Θεό να σας περιβάλλει, 
αφήστε Τον να σας ανυψώσει και να σας αποκαταστήσει. Χαθείτε στην παρουσία Του. Είναι πραγματικά 
ικανός να κάνει αποκατάσταση. 
 
Σημείωση: Η Ingunn Bakke Turner και ο σύζυγός της Nathanael Turner είναι εκπρόσωποι της Global UPCI στην Εσθονία. Ποιμαίνουν στην πρωτεύουσα του Ταλίν, 
όπου ζουν με τους δύο έφηβους γιους τους, τον Κρίστοφερ και τον Μάικλ. 

 

 

 

 

 
 

   



 

   

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!  
Επισκεφτείτε 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). 

 

 

  
 

 

 

 


