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Συνέπεια...Την έχουμε; 
Από την Jerolyn Kelley 

 Συνέπεια! Συνέπεια! Συνέπεια! Γιατί επιτρέπουμε να γίνει αυτή μία 
δύσκολη λέξη; Είμαστε συνεπείς στο να τρώμε, να κοιμόμαστε, να 
κάνουμε μπάνιο και να δουλεύουμε. Είμαστε επίσης συνεπείς στην 
Εκκλησία, στα δέκατα, στο να ομολογούμε και σε άλλες χριστιανικές 
υποχρεώσεις. 
   
Δυστυχώς οι καλές προθέσεις συχνά πηγαίνουν στην άκρη όταν 
έχουμε να κάνουμε με το να διδάξουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται 
και να έχουν καθημερινή αφιέρωση. Ξανά και ξανά βρίσκουμε τους 

εαυτούς μας σε μία κατάσταση τύψης και απογοήτευσης επειδή δεν έχουμε την αυτό-
πειθαρχία που χρειαζόμαστε. 
Πως σπάμε αυτά τα εμπόδια που μας εμποδίζουν; Δεν υπάρχουν γρήγορες και εύκολες 
λύσεις. Ο εχθρός της ψυχής μας ψάχνει να μας καθυστερεί από τον χρόνο της 
προσευχής με την οικογένειά μας. Συνεχώς ρίχνει φαινομενικά αιτιολογημένες 
δικαιολογίες για να μας απομακρύνει από την οικογενειακή προσευχή. Είναι μία 
καθημερινή μάχη. 
Ανακαλύψαμε πόσο σημαντικό ήταν για τα μικρά παιδιά μας να θέσουμε μία ρουτίνα. 
Έχω παρατηρήσει πως οι οικογένειες που βιάζονται και αργούν δεν δίνουν συχνά χρόνο 
σε οικογενειακή αφιέρωση.  Με ανησυχεί όταν βλέπω γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο χωρίς να προσεύχονται για αυτά ή να τα στέλνουν για ύπνο χωρίς 
προσευχή. Γιατί δίνουμε τόσο χρόνο σε τόσες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας μας αλλά αποτυγχάνουμε να δημιουργήσουμε έναν χρόνο προσευχής για τα 
παιδιά μας; Το να αποτυγχάνουμε να μιλάμε τον Λόγο του Θεού και να προσευχόμαστε 
με τα παιδιά μας είναι τόσο κακό όσο και το να αποτυγχάνουμε να τους προμηθεύουμε 
την τροφή τους. 
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Όταν τα παιδιά μας πήγαιναν στο σχολείο ήξεραν πως έπρεπε να είναι ντυμένα και 
έτοιμα στις 8:10 κάθε πρωί. Τότε όλοι μαζευόμασταν στο σαλόνι, διαβάζαμε την Γραφή 
και προσευχόμαστε όλοι μαζί πριν φύγουν για το σχολείο. Έγινε μία ρουτίνα που θα 
μπορούσε να φορτωθεί από τα πράγματα της τελευταίας στιγμής αλλά εμείς το βάλαμε 
σε προτεραιότητα και σαν απαραίτητο στοιχείο στην πρωινή ατζέντα τόσο όσο και το να 
πλύνουν τα δόντια τους, να χτενίσουν τα μαλλιά τους και να ετοιμάσουν τα σχολικά τους 
αντικείμενα. Η αφιέρωση δεν έπαιρνε πολύ χρόνο αλλά είχε συνέπεια. Αφιερώναμε τα 
παιδιά μας στην προσευχή και μετά προσευχόμασταν για κάποιον από την εκκλησία, 
κάποιον από την οικογένεια και έναν ιεραπόστολο. Επίσης σιγουρευόμασταν ότι είχαμε 
προσευχηθεί για όλη την οικογένεια. Μέχρι της 8:20 ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε για το 
σχολείο. 
Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα παιδιά μας να συμμετέχουν στην προσευχή της 
εκκλησίας μας. Αυτό μπορεί να είναι μία πρόκληση για τα μικρά παιδιά αλλά αυτός είναι 
ο χρόνος για να μάθουν πως η διακονία της προσευχής δεν είναι επιλογή. Ως οικογένεια 
ήμασταν πάντα παρόντες στην προσευχή. Είμαι ευγνώμων που και τα δύο παιδιά μας 
φέρουν και ως ενήλικες αυτή την διαγωγή. 
Πάντα να θυμάστε πως είναι ευκολότερο να εκπαιδεύσετε ένα παιδί παρά να διορθώσετε 
έναν ενήλικα. Τα εδάφια: Ματθαίος ιθ\19:14 και Παροιμίες κβ\22:6 θα πρέπει να είναι οι 
οδηγοί μας στο να φέρουμε τα παιδιά μας στον Κύριο και να τα εκπαιδεύσουμε. Ας τα 
εκπαιδεύσουμε από μικρά να είναι συνεπείς. 
  
 Σημείωση: Η Jerolyn Kelley αγαπά να εργάζεται στο ιεραποστολικό έργο στη Βόρεια Ευρώπη. Ζει στην 

Γλασκώβη, στη Σκωτία και ευχαριστεί τον Θεό για τον θαυμάσιο σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της. 
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Η Σταθερά της Συνεπής Προσευχής 
Από την Leah Seagraves 

Μία μητέρα ήρθε σε μένα με δάκρυα. "Έχω προσευχηθεί τόσο που 
δεν ήξερα αν μπορώ άλλο", είπε. "Η κόρη μου έφυγε από τον Θεό και 
φαίνεται ότι όσο προσεύχομαι τόσο μπλέκει σε μπελάδες και 
απομακρύνεται περισσότερο από τον Θεό. Κουβαλώ για πολλά 
χρόνια αυτό το φορτίο!" Με κοίταξε με λυπημένα και ανήσυχα μάτια, 
"πιστεύεις πως υπάρχει ακόμη ελπίδα για κείνη;" Έκανα ότι 
μπορούσα για να την βεβαιώσω ότι υπήρχε ελπίδα! Συζητήσαμε το 
Γαλάτες ς\6:9   " Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι 

εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ. " 
Λίγες εβδομάδες αργότερα με ρώτησε, "Γιατί η κόρη μου δεν γύρισε πίσω; Πόσο θα 
πρέπει να περιμένω; " Καθώς συζητούσαμε συνειδητοποιούσε μέσα στην απελπισία της 
ότι είχε χάσει κάποια μικρά αλλά σημαντικά βήματα μετανοίας που η κόρη της είχε κάνει! 
Ενώ  μόλις πριν λίγους μήνες οποιαδήποτε αναφορά για Θεό ή εκκλησία θα της 
προκαλούσε φυγή τώρα ζητούσε προσευχή για συγκεκριμένα θέματα της ζωής της. Η 
μητέρα παραδέχτηκε πως επειδή είχε οραματιστεί μία δραματική επιστροφή της κόρης 
της με μετάνοια μπροστά στον άμβωνα δεν είδε αυτά τα σταθερά βήματα της μετάνοιας. 
Ανοίξαμε την Βίβλο και διαβάσαμε: " Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί 
υμών αι οδοί μου, λέγει Κύριος. Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης, ούτως αι 
οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι βουλαί μου των βουλών υμών. " 
(Ησαΐας νε\55:8-9). 
 Συνεχώς υπάρχουν νέες " νικηφόρες αναφορές". Η κόρη ζήτησε τα βιβλία της Βιβλικής 
Μελέτης. Προσεύχεται και ο Θεός απαντά στις προσευχές της. Έστειλε ευχαριστίες στην 
εκκλησία για την προσευχή που έκαναν για κείνη. Όσο γράφονται αυτές οι γραμμές δεν 
έχει πλήρως επιστρέψει στον Θεό. Όμως κάθε εβδομάδα βλέπουμε μία ακόμη νίκη, ένα 

 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl


ακόμη μικρό βήμα και το πιο σημαντικό κανένα βήμα πίσω! Συνεχίζει να προχωρά 
μπροστά επιτρέποντας στον Θεό να εργάζεται στην ζωή της. 
Εάν έχετε ποτέ νιώσει απογοήτευση στην προσευχή για κάποια απώλεια αγαπημένου 
σας, συνεχίστε να προσεύχεστε. Να θυμάστε αν είναι αποστάτες δεν έφυγαν μ’ ένα και 
μόνο βήμα. Ήταν ένα δρόμος που κατηφόρισαν και τώρα θα πρέπει να ανηφορίσουν για 
να ολοκληρώσουν τη νίκη. Ο δρόμος της επιστροφής ίσως να μην είναι αυτός που εσείς 
οραματίζεστε αλλά ποτέ να μην αμφιβάλλετε, αφού προσεύχεστε ότι ο Θεός κάνει το 
έργο. Ζητήστε από τον Θεό να σας δείξει τις "μικρές" νίκες. Θα έρθουν. Μας έδωσε μία 

υπόσχεση στον Ιάκωβο ε\5:16: "πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη. " 

  
  
Σημείωση: Μεγάλωσε ως κόρη ποιμένα και τώρα είναι σύζυγος ποιμένα στην SeaTac, Washington. Η Leah 
Seagraves έχει παρακολουθήσει μέσα στα χρόνια, τα πολλά θαύματα αποκατάστασης που ο Θεός έχει κάνει 
όταν προσευχόμαστε, βγαίνουμε από τα πόδια Του και Τον αφήνουμε να εργαστεί.  

  

Watch our Video  

 

  

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. Σας παρακαλούμε προσευχηθείτε μαζί μας για 

έναν Πολωνό μεταφραστή! 

 

Αν θέλετε να λάβετε μία από τις παραπάνω μεταφράσεις σας παρακαλούμε 

στείλτε αίτημα στο LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας 

προσθέσουμε στην λίστα των email μας! 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 
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http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/


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… 
    1.  Η σωτηρία των παιδιών μας (Ησαΐας 49:25, Ψαλμοί 144:12, Ησαΐας 43:5-6). 
    2.  Ότι θα πάρουν την ευθύνη της πίστης σε μια υπεύθυνη ηλικία  (Α Ιωάννη 2:25-   
         28, Ιάκωβος 1:25). 
    3.  Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38). 

 

  

Watch our Video  

 

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION Τα παιδιά ζουν σ’ ένα περιβάλλον 
όπου έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν πνευματικά, φυσικά και 
συναισθηματικά. 

NEW BEGINNINGS Μητρική φροντίδα για τις λεχώνες που σκέφτονται 
την υιοθεσία και τοποθέτηση παιδιών σε θετούς γονείς.  

HAVEN OF HOPE Ένα πρόγραμμα για κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 13-
16 με προβλήματα συμπεριφοράς. 

LIGHTHOUSE RANCH για αγόρια που τραυματίζονται ή πληγώνονται 
από άλλα έφηβα αγόρια. 
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See what's happening on our social sites: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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