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Who we are . . . Since
1999: Mothers of Prayer
Intl. is made up of women
worldwide, who meet on the
first Monday of each month
to unite in focused prayer
for their children and the
children of the local church
and community.
Our Mission . . . We are
committed to the spiritual
preservation of this
generation and beyond and
the spiritual restoration of
previous generations.
Our Need . . . Committed
women who will join

Εις Εσείς και τα παιδιά σας
Πράξεις 2:39 Επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και
προς τα παιδιά σας , και προς όλους εκείνους που είναι
μακριά , όσους που θα προς καλέσει ο Κύριος ο Θεός
ημών .
Όταν ο Θεός δημιούργησε τις γυναίκες , αυτός
τοποθετείται στις καρδιές μας μια απερίγραπτη αγάπη
που ευδοκιμεί για τα παιδιά μας . Όταν Κάνει μια
δέσμευση μαζί μας , Κάνει βέβαιος ότι τα παιδιά μας
που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δέσμευση .
Μπορούμε να διεκδικήσει την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και αυτό
είναι κάτι που έχουμε ενσταλάξει στα παιδιά μας .
Παροιμίες 22:06 Δίδαξε το παιδί στην αρχεί του δρόμου και δεν θα
απομακρυνθεί απ’αυτόν ούτε όταν γεράσει .
Είναι ένθερμη επιθυμία μας να εισάγετε τις πύλες του παραδείσου με τα
παιδιά μας από την πλευρά μας , αλλά μερικές φορές το ταξίδι προς το
στόχο μας παίρνει λίγο τραχιά . Είμαι μητέρα δύο παιδιών άσωτος και τα
λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο, βαθειά που διαπερνά την
καρδιά , όταν τους βλέπουμε να παίρνει λάθος δρόμο . Μέσα από τόσα
πολλά ενθαρρύνοντας μηνύματα και τις μαρτυρίες , έχω βρει την ελπίδα
και την ειρήνη . Όμως, η υπόσχεση του Θεού μας που βρέθηκαν στο
Δευτερονόμιο 28 ήταν η άγκυρα στο οποίο προσκολλάται η ψυχή μου και
η όαση που έχω βρεθεί στην έρημο , όπου μπήκα , όταν κάθε ελπίδα είχε
φύγει .
Δευτερονόμιο 28:1-4 Και θα έρθει να περάσει , αν θελεις αφουγκράζεται
επιμελώς εις την φωνή του Κυρίου του Θεού σου , να παρατηρούν και να
κάνει όλες τις εντολές του, που εγώ σήμερα σε προστάζω , ότι ο Κύριος ο
Θεός σου θα οριστεί σου ψηλά πάνω από όλα τα έθνη της γης : και όλες
αυτές οι ευλογίες θα έρθει σε σένα , και να προσπεράσει σου , αν θελεις το
unto η φωνή του Κυρίου του Θεού σου . Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη ,
και ευλογημένος θα είσαι στην field. Ευλογημένος είναι ο καρπός του
σώματος σου , και ο καρπός της γης σου , και ο καρπός των βοοειδών σου ,
η αύξηση του είδους σου , και τα κοπάδια των προβάτων σου .
Αυτοί οι στίχοι μου εμπνεύσει για να καλύψουν το μέρος μου, του
Συμφώνου ? Ξέρω ότι Εκείνος θα ευλογήσει όλα αυτά που λέει ότι θα
ευλογήσει . Αυτός ο κόσμος είναι ανάποδα , και υπάρχουν κόλαση
δηλητηριώδη βέλη που στοχεύουν προς τις καρδιές των παιδιών μας και
μερικές φορές να χτυπήσει . Αλλά τι καλό να γνωρίζουμε ότι έχουμε το
αντίδοτο , τη δύναμη του Ονόματος του Ιησού και την εξοικονόμηση Αίμα

together on the first Monday
of each month and pray
focused prayer for their
children.

Του που ισχύουν στην προσευχή της ζωής τους . Έχουμε μια υπόσχεση
από τον Κύριό μας Ιησού . Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το μέρος Του
, επειδή είναι γραμμένο και θα έρθει να περάσει . Είναι μέρος μου ότι
χρειάζομαι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε .

Three Priorities of
Prayer...

Δεν αμφισβητώ αυτό που απαιτεί , εγώ απλά κάνω το καλύτερό μου για να
αφουγκράζεται επιμελώς εις φωνή του ? Ανάγνωση , αγαπώντας , και
εφαρμόζοντας τον Λόγο Του στην καθημερινή μου βόλτα ? Ζει μια Ιερά
ζωή , γνωρίζοντας ότι ο καρπός της υπακοής μου θα φέρει ευλογίες σε τα
παιδιά μου . Είναι μια υπόσχεση !

1. 1. The salvation of
our children (Isaiah
49:25; Psalm
144:12; Isaiah 43:56).
2. That they take
ownership of the
faith at an
accountable age (I
John 2:25-28; James
1:25).
3. That they enter into
the ministry of the
Lord's harvest
(Matthew 9:38).

Σημείωση : Luis και Tere De Rosa πάστορας το ισπανικό Υπουργείο Ζωής
Σύμφωνο Ιερό και να χρησιμεύσει ως βοηθός πάστορα αναθ. σε Dale
Eason . Sis . De la Rosa είναι ο συντονιστής Κυρίες για την ισπανική
Ευαγγελισμού Υπουργεία και τις εθνικές και διεθνής ομιλητής για την
ισπανική Κυρίες Συνέδρια .

From the Editor
God is doing mighty things!
Please send Praise Reports to: doz@aol.com or
debiakers@aol.com
Special thanks to the many translators and proofreaders.
Thank you all for your burden and passion for the work
of God and this Prayer Ministry!
DOZ/Mothers of Prayer Intl: 1999 Thetus Tenney shared an article
with Gwyn Oakes about the Praying Mothers of Brazil and suggested it
as a venture for Ladies Ministries. The burden was shared with the
Debbie Akers National Ladies Committee. Ruth Harvey became director. Debbie
Akers later became Coordinator and Editor of the DOZ/Mothers of
Prayer Intl monthly newsletter which now reaches around the world.
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