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Μια Καθοριστική Στιγμή 
 Από την Rebecca Johnson 

 

Αποφάσεις. Τόσες πολλές. Τόσο δύσκολες. Μπορούν να βοηθήσουν ή να συντρίψουν ένα άτομο 
ανάλογα με την απόφαση. 
  
Είμαστε όλοι στα πρόθυρα μιας καθοριστικής στιγμής από μια επιλογή - την τελική μας απόφαση. 
  
Όταν ήμουν νεαρή κοπέλα, ήθελα να κάνω διεθνή ταξίδια δουλεύοντας σε μια αεροπορική εταιρεία 
στο Χιούστον του Τέξας. Ήθελα να ξεφύγω από τη δύσκολη ζωή στο σπίτι μου και να απολαύσω 
την ευκαιρία να βελτιώσω τον εαυτό μου και να είμαι μόνη μου. Ήμουν νέα και ευάλωτη. 
  

Η μαμά μου μου είπε μερικά σοφά λόγια: Μια επιλογή μπορεί να καθορίσει το μέλλον σου. Μπορεί να είναι 
προκλητική ή προσβάσιμη με μία απόφαση. 
  
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα συναισθήματα που ένιωσα στο Χιούστον. Ήμουν μόνη, φοβισμένη και μόλις δεκαοχτώ. 
Κάλεσα μια εκκλησία εκεί και ρώτησα αν μπορούσε κάποιος να με πάρει για να πάω στη συνάθροιση. 
Τρομοκρατήθηκα στην ιδέα να οδηγήσω στο Χιούστον. Τότε δεν υπήρχε GPS ή κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο ένας 
χάρτινος χάρτης. 
  
Η αδερφή Ανέτ και ο σύζυγός της ήρθαν να με πάρουν. Δούλευαν όλη την ημέρα αλλά αφιέρωσαν χρόνο για αυτό. 
Στο δρόμο μας προς και από την συνάθροιση, ρώτησαν, "Ποιο είναι το σχέδιο για το μέλλον σου;" Δεν μπορούσα να 
απαντήσω πλήρως γιατί προσπαθούσα να ξεφύγω από τη ζωή στο σπίτι μου. Δεν είχα κάνει αυτή την ερώτηση 
στον Θεό. 
  
Μετά από μερικές διαδρομές στην εκκλησία μαζί τους, ο Θεός άρχισε να μιλάει στην καρδιά μου. Πάντα αγαπούσα 
τον Κύριο, αλλά κάτι νέο γεννούσε στην καρδιά μου. Θυμάμαι συγκεκριμένα τη στιγμή που ζήτησα από τον Θεό 
κατεύθυνση. Άρχισα να ακούω τη συμβουλή της αδελφής Ανέτ και ήμουν ανοιχτή σε ό,τι μου έδινε. Ο Θεός την 
έβαλε στη ζωή μου για να μου δώσει ελπίδα. 
  
Ένιωθα σαν τη Ρουθ στη Βίβλο που αποφασίζει αν θα ακολουθήσει τους δρόμους του Θεού ή αν θα ακολουθήσει το 
μονοπάτι που φαινόταν προσβάσιμο αυτή τη στιγμή. Είχα ένα σχέδιο και όνειρα τα οποία ήθελα. Ήμουν ράκος και 
έπρεπε να πάρω μια απόφαση. 
  
 «Ποια είναι η επιθυμία σου για μένα;» Ρώτησα τον Κύριο. Άρχισε να μου μιλάει για πρώτη φορά. Άρχισα να νιώθω 
αναστατωμένη και ήξερα ότι ήμουν έξω από το θέλημα του Θεού. Μου είχε επιτρέψει να πάω στο Χιούστον για να 
μάθω να ακούω τη φωνή Του. Όταν αποφάσισα να πάω σπίτι, παρόλο που ήταν μια άσχημη κατάσταση, ένιωσα 
την ειρήνη του Θεού. Σε εκείνη την καθοριστική στιγμή, έμαθα να γνωρίζω τον τρόπο του Θεού να μου μιλάει. Ήταν 
η γαλήνη και η άνεση του πιο καθαρού αέρα που μπορούσα να αναπνεύσω και μια κατασταλαγμένη αίσθηση ότι δεν 
ήθελα να φύγω. Ο Θεός μου έδωσε έναν νέο χάρτη για να ακολουθήσω εκείνη την ημέρα. Ανέπτυσσα μια 
προσωπική πορεία με τον Θεό στην προσευχή. 
  

 

 

 

 



Αν η Ρουθ δεν είχε ακολουθήσει αυτή την τέλεια ειρήνη στο δρόμο με τη Ναομί, δεν θα είχε βρει ποτέ το θέλημα του 
Θεού για τη ζωή της. Δεν θα είχε γνωρίσει τον Βοόζ ούτε θα είχε γίνει η προγιαγιά του βασιλιά Δαβίδ. Προέκυψε 
μέσω μιας επιλογής. Με πίστη, άφησε όλα όσα ήξερε για να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ένιωθε 
τέλεια γαλήνη στην απόφασή της. 
  
«Αλλά, η Ρουθ είπε: Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω, για να φύγω από πίσω σου· επειδή, όπου αν πας εσύ, θα πάω 
κι εγώ· και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ· ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου». 
(Ρουθ 1:16) 
  
Αν δεν είχα ακούσει αυτή την ειρήνη, δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τον σύζυγό μου, δεν θα ήμουν στο έργο του Θεού ή 
δεν θα είχα γίνει γυναίκα ποιμένα. Είχαμε αρκετές μεταβατικές στιγμές στη ζωή μας και ακολουθήσαμε αυτή την 
ειρήνη για το θέλημα του Θεού στη ζωή και τη διακονία μας. 
Υπάρχει δύναμη στις προσευχές σας. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις και καθοριστικές επιλογές που χαρτογραφούν το 
θέλημα του Θεού στη ζωή και τις καταστάσεις σας. 
  
  
Σημείωση: Η Rebecca Johnson ή αλλιώς "Becca", υπηρετεί μαζί με τον σύζυγό της Matthew, ως Βοηθός Ποιμένα στο The Sanctuary στο Columbus, IN. Είναι 
περήφανη μαμά δύο παιδιών, της Abriah και της Jace, καθώς και δύο αξιολάτρευτων εγγονών των Ginger Lou & Opie Taylor. Το μότο της Becca είναι: «Να νιώθετε 
άνετα μέσα στο δικό σας δέρμα. Χρησιμοποιήστε τα χαρίσματα που σας έχει δώσει ο Θεός για να ευλογήσετε τη Βασιλεία του Θεού!» 
  

 

  

  

Το Δικό Σου Θέλημα, ο Δικός Σου Τρόπος 
 Από Ανώνυμη 

 

 

«Εμπιστεύσου στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη στηρίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Σε όλες τις οδούς σου 
να Τον αναγνωρίσεις, και θα κατευθύνει τα μονοπάτια σου». (Παροιμίες 3:5-6) 
  
Πριν γίνω μητέρα, βρήκα αυτό το εδάφιο εύκολο να το εφαρμόσω στη ζωή μου. Ωστόσο, γρήγορα έμαθα ότι το να 
εμπιστεύεσαι τον Θεό με τα δικά σου παιδιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. 
  
Όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί ανακάλυψαν μία επιπλοκή στην υγεία. Υπηρετούσαμε στο εξωτερικό χωρίς 
οικογένεια να μας βοηθήσει είμασταν στη διάρκεια ενός lockdown στη πανδημία και χωρίς τους ιατρικούς πόρους 
που απαιτούνται για τη διάγνωση του προβλήματος. Άρχισα να ρωτάω τον Θεό «Γιατί; Έχω υπάρξει πιστή. Έχω 
θυσιαστεί για Σένα. Ήρθα σε αυτή τη χώρα για σένα!». 
  
Όταν ακολουθείτε το θέλημα του Θεού, μερικές φορές θα σας οδηγήσει σε μέρη που δεν περιμένετε να είστε. Το 
θέλημα του Θεού δεν είναι εύκολος δρόμος. Ο Ιωσήφ είχε όνειρα υψηλού κύρους αλλά ταξίδεψε έναν επώδυνο 
δρόμο πριν αυτά εκπληρωθούν. Ωστόσο, στο εδάφιο Γένεση 45:8, ισχυρίζεται ότι ο Θεός τον οδήγησε από αυτό το 
μονοπάτι, όχι οι αδελφοί του που τον πούλησαν αρχικά ως σκλάβο. 
  
«Επειδή, οι βουλές μου δεν [είναι] βουλές σας ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλ' [όσο] 
ψηλοί είναι οι ουρανοί από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας, και οι βουλές μου 
από τις δικές σας βουλές.» (Ησαΐας 55:8-9) 
  
Μέσα από αυτό το ταξίδι, έπρεπε να μάθω να λέω στον Θεό «Το θέλημά σου, ο τρόπος σου». Ήθελα να γιατρευτεί 
το παιδί μου. Έπρεπε να αφήσω αυτό το αίτημα στα πόδια του Ιησού και να εμπιστευτώ ότι η απάντησή Του ήταν 
τέλεια. Μετά την επιστροφή στην πατρίδα, μπορέσαμε να δούμε ειδικούς και να κάνουμε τεστ. Οι ερωτήσεις μας 
απαντήθηκαν και ο γιος μας θα χειρουργηθεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, είδαμε το χέρι του Θεού να λειτουργεί. 
Πολλές προσευχές απαντήθηκαν που δεν ξέραμε καν τι να προσευχηθούμε. Η πίστη μου ενισχύθηκε. Η εξάρτησή 
μου στον Θεό μεγάλωσε. Έμαθα τι ένιωθα να εμπιστεύεσαι όταν ο Θεός είπε: «Αρκεί σε σένα η χάρη μου· επειδή, 
μέσα σε αδυναμία, η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια.» (Β΄ Κορινθίους 12:8). 
  
Αυτή η εμπειρία δεν ήταν η θέλησή μου ή ο τρόπος μου. Ωστόσο, ο Θεός καθοδηγούσε την πορεία μας. Όπου κι αν 
σε πάει το θέλημά Του, μπορείς να Τον εμπιστευτείς. Μπορείτε να ξέρετε ότι έχει σχέδιο και σκοπό για εσάς. 
Ζητήστε από τον Θεό να σας διδάξει στο ταξίδι που βρίσκεστε. Αφήστε την πίστη σας να αναπτυχθεί και η σχέση 
σας με τον Θεό να βαθύνει. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιεί το μονοπάτι σας ως εργαλείο για να υπηρετήσει άλλους 
στο μέλλον, όπως θα φρόντιζε ο Ιωσήφ για τους αδελφούς του κατά τη διάρκεια ενός λιμού. Σας προσκαλώ να 
θυμάστε αυτά τα πράγματα καθώς ακολουθείτε το θέλημα του Θεού και να Του πείτε «Το θέλημά σου, ο τρόπος 
σου». 
  



 Σημείωση: Η Ε (η οποία παραμένει ανώνυμη για λόγους ασφαλείας) για πρώτη φορά εργάστηκε τη διακονία στο εξωτερικό το 2013. Έκτοτε παντρεύτηκε και ξεκίνησε 
μια οικογένεια και τώρα υπηρετουνε ως ιεραπόστολοι σε όλο τον κόσμο. 
  

 
 

   

Από την Συντάκτρια 
 

Ο Θεός Κάνει Θαυμαστά! 
 

Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο 
στα Αγγλικά, Κινεζικά απλά και παραδοσιακά, Δανέζικα, Φίτζι, Φιλιππινέζικα, 

Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
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!  

God is doing mighty things! 
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 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: debiakers@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).  

 

 

 

 

 

 

 


