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Ομορφιά Αντί της Στάχτης 
 Από την Tere Del la Rosa 

 

Στην Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με τους νόμους της θυσίας, ο Κύριος μίλησε στον 
Μωυσή και του είπε να διατάξει τον Ααρών και τους γιους του να μεταφέρουν τις 
στάχτες των ολοκαυτωμάτων έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό μέρος αφού η 
φωτιά είχε καταβροχθίσει την προσφορά. Η αφαίρεση της στάχτης από το 
ολοκαύτωμα θα επέτρεπε στη φωτιά στο βωμό να καίει συνεχώς και να μην σβήνει. 
  
«Το πυρ θέλει καίεσθαι διαπαντός επί του θυσιαστηρίου· δεν θέλει σβεσθή.» (Λευιτικό 
6:13). 
		

Περισσότερο από ό,τι μας ενδιαφέρει να παραδεχτούμε, παρόλο που προσευχόμαστε, νηστεύουμε και 
προσπαθούμε να ζήσουμε άξια, δεν νιώθουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά μέχρι να 
φτάσουμε σε μια διάσταση στην οποία νιώθουμε την αδιαμφισβήτητη παρουσία του Θεού να παίρνει τον 
έλεγχο ολόκληρης της ύπαρξής μας. Θα μπορούσαμε, ίσως, να κουβαλάμε ακόμα τις στάχτες των νεκρών 
έργων στα χέρια μας; Είναι εκείνα τα πράγματα που η φωτιά του Θεού έχει ήδη καταβροχθίσει όταν είχαμε 
παρουσιαστεί μπροστά Του ως ζωντανή θυσία αλλά δεν αφαιρέσαμε τη στάχτη. 
  
Είναι η πρόθεση και η επιθυμία του Κυρίου να μας απελευθερώσει εντελώς αλλά θα απαιτήσει πρώτα να 
αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας. Και μόλις δούμε και καταλάβουμε αυτό που δεν έχει αφαιρεθεί και 
εμποδίζει τη φωτιά του Θεού να ανάψει στη ζωή μας, πρέπει με τη σειρά μας να Του το παραδώσουμε 
ολοκληρωτικά. 
  
Εκείνες τις στιγμές, όταν ένιωσα ότι βρισκόμουν στη μέση μιας μεγάλης πνευματικής ξηρασίας, ο Θεός μίλησε 
στη ζωή μου με αυτό το εδάφιο: 
  
«Συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ' εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια 
λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με 
κολλούριον διά να βλέπης.» (Αποκάλυψη 3:18). 
  
Έλαβα αυτόν τον λόγο, τον εφάρμοσα στη ζωή μου και τον έχω μοιραστεί σε όλα τα μέρη όπου με έστειλε ο 
Κύριος. Όταν έρθουν εκείνες οι στιγμές βαρύτητας και ξηρασίας, ας Τον πλησιάσουμε με σιγουριά, 
παίρνοντας ό,τι μας βασανίζει εσωτερικά σαν στάχτη στα χέρια μας. Ας την πάρουμε να την παραδώσουμε 
στον Κύριο και να ομολογήσουμε και να παραδεχθούμε όλα όσα μας βασανίζουν, μας κατηγορούν, μας 
βαραίνουν και μας καταπιέζουν. Δεν ξέρω πώς το κάνει αλλά έχω νιώσει πώς τα αφαιρεί από τα χέρια μου και 
τα αντικαθιστά με εκλεπτυσμένο χρυσό, αυτή λαμπρή παρουσία που ανανεώνει τη χαρά της σωτηρίας Του 
μέσα μου. 
  
Το εδάφιο Ψαλμός 55:22 μας λέει «Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου, και αυτός θέλει σε 
ανακουφίσει». Ρίχνοντας τα βάρη μας πάνω Του και στηριζόμενοι από την ένδοξη παρουσία Του, υψωμένοι 

 

 

 

 



από το δεξί Του χέρι και νιώθοντας την αλάνθαστη χαρά της σωτηρίας Του, μπορούμε να προσευχηθούμε με 
τη βεβαιότητα ότι ακούει κάθε αίτημά μας. 
  
«Διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ώραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον 
ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας· διά να ονομάζωνται δένδρα 
δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού» (Ησαΐας 61:3). 
 
 
Σημείωση: Η Tere De la Rosa είναι η σύζυγος του ποιμένα Luis De la Rosa, στην Ισπανική Διακονία στην Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida. Μητέρα 
τεσσάρων παιδιών και γιαγιά τεσσάρων (με μια άλλη εγγονή καθ' οδόν), είναι αναγνωρισμένη διάκονος και υπηρετεί ως Συντονίστρια των Ισπανόφωνων Γυναικών 
για την Περιφέρεια της Φλόριντα. Έχει μιλήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε γυναικεία συνέδρια, καθώς και έχει γράψει και δημοσιεύσει αρκετά βιβλία. 
Προηγουμένως υπηρέτησε ως εθνικός σύνδεσμος γυναικών για τις Ισπανόφωνες Διακονίες Ευαγγελισμού της UPCI. 

 
 

   

Η Δυνατότητα Για Ωραιότητα 
 Από την Jill Patterson  

 

Αν μένουμε μόνοι ως άτομα, ποια είναι η αξία μας; Ποια είναι η αξία μας; Λοιπόν, θα 
απαντήσω στις ερωτήσεις κάνοντας ερωτήσεις. Ποια ήταν η αξία της Εσθήρ; Ποια ήταν η 
αξία της Ρουθ; Ποια ήταν η αξία της Μαρίας; Μεμονωμένα, αυτές οι γυναίκες συνέβαλαν 
δυναμικά. Πρώτον, τράβηξαν την προσοχή του Θεού. “ Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν· Μη 
φοβού, Μαριάμ· διότι εύρες χάριν παρά τω Θεώ.” (Λουκάς 1:30). 
  
Καμία από τις προαναφερθείσες κυρίες δεν είχε εύκολη ζωή. Υπήρχαν προκλήσεις. Υπήρχε 
άρνηση. Υπήρξε προσωπική τραγωδία. Και από την άλλη υπήρξε νίκη. Το θέλημα του Θεού 
εκπληρώθηκε. Πόσο όμορφο είναι αυτό; 

  
Το εδάφιο Ησαΐας 61:3 λέει, «διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ώραιότητα αντί 
της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας· διά να 
ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού». 
  
Το έργο του Θεού στη ζωή ενός ατόμου που υποτάσσεται σε Αυτόν έχει γίνει σωστά. Τα έργα του Θεού έχουν 
γίνει καλά. Υπάρχει τάξη, ομορφιά και αρμονία εκεί που επιτυγχάνεται η διαδικασία στην οποία μας οδηγεί. 
Μια κάμπια είναι ένα τελικό προϊόν ομορφιάς όταν έχουν συμβεί όλες οι αλλαγές. Κι εμείς είμαστε όμορφοι 
στα μάτια του Θεού γιατί είμαστε ένα έργο σε εξέλιξη. 
  
Όταν ήμουν νεότερη, πίστευα ότι οι ηλικιωμένοι στον Κύριο –ο ποιμένας ή η μητέρα μου – είχαν τα πράγματα 
εύκολα. Κατάλαβα όμως ότι η ομορφιά στη ζωή τους προήλθε από την υποταγή τους στη διαδικασία. Οι 
προκλήσεις τους ήταν εκεί συνέχεια αλλά η ομορφιά ήταν ότι συνέχισαν με την πίστη τους στον Δάσκαλο. 
  
Ένα σημαντικό μάθημα για την επόμενη γενιά είναι να τους διδάξουμε να καταλάβουν ότι είναι όμορφοι στα 
μάτια του Θεού. Δεν συμπορευόμαστε με τη σημερινή κοινωνία που φωνάζει και ουρλιάζει και παλεύει για να 
τραβήξει την προσοχή για τα ατομικά τους δικαιώματα ή την ατομική τους σημασία. Αλλά, αντ' αυτού, 
μοιραζόμαστε ότι, ναι, παρά την όποια αρνητική περίσταση ή πρόκληση, κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα 
ομορφιάς και κερδοφορίας για τον Θεό και τη Βασιλεία Του. Και μπορούμε να χαιρόμαστε επειδή έχουμε τη 
θεϊκή Του προσοχή και αγάπη. Πανέμορφοι! Και ναι στο Θεό να είναι η δόξα! 
   
Σημείωση: Η Valita Jill Patterson ζει στην Ανατολική Ευρώπη όπου υπηρετεί και εργάζεται στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Αυτή και ο σύζυγός της 
είναι ιεραπόστολοι εδώ και τριάντα δύο χρόνια.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Ανταλλάσσοντας Στάχτες με Χαρά 
 Από την Elisabeth Sansom 

 



Έχω συναντήσει εικόνες ατόμων με λέξεις χαραγμένες στα ρούχα τους. Οι λέξεις των 
εσωτερικών μαχών και των φορτίων τους έπεφταν με το βάρος κάθε συναισθηματικού 
φορτίου. Κοιτάζω την εικόνα και κάνω δύο σκέψεις. Πρώτον, είμαι ευγνώμων που δεν 
περπατάμε με τα εσωτερικά μας συναισθήματα ή τους αγώνες να λάμπουν μέσα από τα 
ρούχα μας. Δεύτερον, είμαι ευγνώμων για το πολύτιμο αίμα του Ιησού που ξεπλένει όλη 
αυτή τη βρωμιά. 
 
Ο Λόγος του Θεού λέει: «Διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς 
ώραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί 

του πνεύματος της ακηδίας· διά να ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού.» 
(Ησαΐας 61:3). 
 
Οι στάχτες των καυστικών λέξεων ή των βλαβερών πράξεων που αντηχούν στο μυαλό μου μπορούν να 
τοποθετηθούν στα πόδια του Ιησού και να τα ανταλλάξω με «το λάδι της χαράς». Οι πεσμένοι ώμοι μπορούν 
να σηκωθούν καθώς θα Τον επαινώ. Ο Λόγος του Θεού μου λέει ότι θα μου δώσει «ομορφιά αντί στάχτης». 
Τα ερείπια και οι στάχτες του παρελθόντος δεν χρειάζεται να εμφανίζονται στα εξωτερικά μου ρούχα. 
 
Αυτή είναι μια τόσο ισχυρή υπενθύμιση πως μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτά τα πράγματα που κυριολεκτικά 
μας βαραίνουν για την ομορφιά που βρίσκεται στην παρουσία Του. 
 
Το να ακολουθώ το σχέδιο της σκηνής του Μαρτυρίου κατά τη διάρκεια της ώρας της προσευχής μου γίνεται 
καθημερινή υπενθύμιση πως να απαλλαγώ από κάθε περιττό βάρος. Μετά από επαίνους και ευχαριστίες, δεν 
υπάρχουν ανθισμένα λόγια ή τέλεια ποιητικές προσευχές μετανείας. Είναι κυριολεκτικά η ίδια η στάχτη των 
ασυνεπειών μου, των ελλείψεων μου και των αποτυχιών μου που ξεχύθηκαν στα πόδια Του. 
 
Κάθε σπόρος φαντασίας, ανασφάλειας, υποθέσεως ή προηγούμενης πληγής που δεν είναι του Θεού, πέφτει 
κάτω (Β΄ Κορινθίους 10:5). Η προσευχή μου για μετάνοια είναι όπου έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου 
και βασίζομαι στη γνώση μου για το ποιος είναι. Πόσο πολύτιμη είναι η συμβουλή του Θεού, «Ω βάθος 
πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού.» (Ρωμαίους 11:33). 
 
Νιώθετε ότι οι στάχτες των προηγούμενων συνθηκών σας έχουν κατακλύσει; Είστε έτοιμοι να απαλλαγείτε 
από το βάρος αυτών των σταχτών; Δεν θα είναι εύκολο, και δεν θα είναι όμορφο. Αξίζει τον κόπο! Θα είναι ο 
βοηθός μας. «Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι.» (Ψαλμός 46:1). 
 
Γονατίστε μπροστά στον Σωτήρα και επιτρέψτε Του να σας δώσει ομορφιά αντί για τη στάχτη. 
 
Σημείωση: Η Elisabeth Sansom είναι σύζυγος ποιμένα μιας ακμάζουσας εκκλησίας στην καρδιά του Phoenix Arizona. Υπηρετεί ως γραμματέας για τη Διακονία των 
Γυναικών της Αριζόνα και έχει δύο όμορφα και ταλαντούχα παιδιά που αγαπούν τον Κύριο.  

 

 

 

 

 
 

   

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!   

 

 

 

 

 
 

   



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). 

 

 

 

 

 

 

 


