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Mothers of Prayer Intl
Ήταν ο στόχος µου και η όραση µου από τότε που µου πρώτο-ζητήθηκε να ξεκινήσω αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα είναι
διαθέσιµο σε διάφορες γλώσσες. Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το έντυπο είναι τώρα διαθέσιµο στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά,
Γερµανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ελληνικά, Αραβικά και Φαρσί µε πολλές ακόµη να έρχονται. Κάτω λοιπόν από την
καθοδήγηση της Αδ. Sis Gwyn Oakes, που είναι Πρόεδρος των Διακονιών Των Γυναικών της UPCI(UPCI Ladies Ministries President), να
παρουσιάσουµε καλύτερα την αποστολή της προσευχής για τα παιδιά µας ανά τον κόσµο, και θα είµαστε γνωστές ως Μητέρες της
Προσευχής Διεθνώς. Χαιρόµαστε και ζητάµε από τον Θεό να συνεχίσει να ευλογεί αυτή τη διακονία της προσευχής.
-Debbie Akers, Συντονίστρια και Συντάκτρια (UPCI, Mothers of Prayer Intl, Coordinator and Editor)
____________________________________________________________________________________________
Ποιοι είµαστε… Από το 1999: Οι Μητέρες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν από γυναίκες παγκοσµίως που συναντώνται την πρώτη
Δευτέρα κάθε µήνα για να ενωθούν και 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.
2.
3.

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).

Η Δύναµη Των Λόγων Σου
Από την Dianna Tuttle
Οι άνθρωποι που προσκολλούν στα παιδιά ονόµατα όπως: τέρας, προβληµατικό ή τροµερό παιδί,
σπέρνουν λαθεµένους σπόρους στις νεαρές ζωές τους. Ας τα αποκαλούµε καλύτερα έξυπνα,
τρυφερά, δώρα του Θεού.
Να δίνετε έµφαση όταν µοιράζονται, όταν είναι ευγενικά, καλά και υπάκουα. Με τον
καιρό τα παιδιά παίρνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από τις λέξεις που
χρησιµοποιούµε. Λέξεις αποδοχής, αγάπης, κριτικής ή γελιοποίησης: «Θάνατος και
ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. (Παροιµίες 18:21)
Η κλήση στο έργο του Θεού για ένα εννιάχρονο κορίτσι βαπτισµένο µε Πνεύµα Άγιο
ήταν πολύ ζωντανή. Το φορτίο για τις χαµένες ψυχές ήταν πολύ δυνατό. Δάκρυα
έτρεχαν καθώς ο Κύριος ευγενικά την πρότρεπε για το έργο. Τα λόγια της ενθάρρυνσης που έβγαιναν
από την µητέρα της ήταν: «Αγάπησε τον Κύριο µε όλη σου την καρδιά. Ζήσε για Εκείνον κάθε µέρα.
Να είσαι πάντα πρόθυµη να πας εκεί που Εκείνος θέλει να πας.» Με αγάπη και µια οδηγία

συνοδευόµενη από προσευχή τα λόγια ταίριαζαν πρεπόντως όπως και λόγια επιβεβαίωσης από τους
πιστούς γονείς µου µε βοήθησαν να βρίσκω κατεύθυνση µέσα στα χρόνια.
Στα εφηβικά τους χρόνια, οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν αν βρουν που ανήκουν. Ενθαρρυντικά λόγια
ενθάρρυνσης είναι αναγκαία. Όταν γίνονται λαθεµένες επιλογές, χρησιµοποιήστε ευγενικά λόγια
συνοδευόµενα από ένα πνεύµα προσευχής. Αντί για θυµωµένα λόγια κριτικής, αναδείξτε ότι έχει γίνει
σωστά. Δώστε έµφαση στην σωστή συµπεριφορά. Τα λόγια βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν ποια
είναι και τι αντιπροσωπεύουν. Τα παιδιά µπορούν να γίνουν πιστοί υπηρέτες του Κυρίου. «Η ευγενική
γλώσσα είναι δέντρο ζωής, ενώ η διεστραµµένη γλώσσα συντρίβει τη ζωή». (Παροιµίες 15:4)
Μια µέρα κι ενώ λείπαµε από το σπίτι, δύο κορίτσια από την γειτονιά µπήκαν στο υπόστεγό µας, εκεί
που είχαµε το κουνέλι µας. Όταν ανακαλύφθηκε τι είχαν κάνει τα κορίτσια, οι γονείς τους πήραν
µέτρα. Οι πρώτοι δεν πρόσφεραν καµία διόρθωση. Οι γονείς του άλλου κοριτσιού το έφεραν στο σπίτι
να απολογηθεί δηλώνοντας καθαρά πως η εισβολή ήταν λάθος και η τιµωρία επιβάλλεται. Την
εβδοµάδα που ακολούθησε µετά το σχολείο έµενε στο δωµάτιο µόνη της όλη την ηµέρα.
Και οι δύο προέρχονταν από µη Χριστιανικά σπίτια αλλά κάθε µία οικογένεια είχε διαφορετικά ήδη
αξιών. Οι µεν έφεραν διόρθωση. Οι άλλοι δεν έκαναν καµία διόρθωση. Η µία έγινε µία αξιοσέβαστη
νεαρά κυρία µε ηθικές αξίες και προσόντα στην κοινωνία. Η άλλη µπλέχτηκε µε ναρκωτικά και έγινε
ένα φόρτωµα στην κοινωνία.
Μιλάτε καλά λόγια στις ζωές των παιδιών. Κάντε αυτό προσευχή σας: «Βάλε, Κύριε, φυλακή στο
στόµα µου· φύλαγε τη θύρα των χειλέων µου.» (141:3)
Σηµείωση: Η Dianna Tuttle είναι µητέρα δύο παιδιών, και έχει πέντε εγγόνια που σύντοµα θα γίνουν 6. Εκείνη και ο σύζυγος της έχουν
εργαστεί στο έργο της περιοχής Oregon στη UPCI πριν φύγουν για την Ευρώπη. Από το 1982-1984 υπηρέτησαν στην Γερµανία. Το 1984
διορίστηκαν στην Ολλανδία. Τώρα υπηρετούν στην περιοχή της Ευρώπη και της Μέσης Ανατολής ως Περιφερειακοί Διευθυντές Της United
Pentecostal Church International, όπου η Αδελφή Tuttle επίσης υπηρετεί ως Συντονίστρια στην Διακονία των Γυναικών Ευρώπης και
Μέσης Ανατολής.

Τα Λόγια Σου Έχουν Δύναµη
Από την Anita Harding
Τι θα ήταν η ζωή χωρίς λέξεις; Νιώθεις να σε πιάνει άγχος αν µείνεις σ’ αυτή τη
σκέψη για πολύ; Εγώ σίγουρα. Κάθε µέρα χρησιµοποιώ λέξεις. Απλώς δεν µπορώ
να ζήσω χωρίς αυτές. Χρησιµοποιώ λέξεις για να εκφράσω τη χαρά µου, τη θλίψη
µου, τη φροντίδα µου, την ευγνωµοσύνη και τόσα τόσα άλλα.
Ως παιδί, η µητέρα µου µου διάβαζε λέξεις από ένα βιβλίο. Καθώς διάβαζε κάθε
ιστορία, οι λέξεις ζωντάνευαν µπροστά µου. Αναρωτιέµαι αν από κει πήρα την
τεράστια φαντασία µου. Πολλές φορές αποκοιµόµουν µε τα λόγια της στα αυτιά µου.
Οι λέξεις που ειπώθηκαν προς εµένα ως παιδί πραγµατικά µόρφωσαν αυτό που
είµαι σήµερα. Δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο από λόγια αγάπης, ενθάρρυνσης,
παρηγοριάς και επαίνου από εκείνους που είναι κοντά στην καρδιά σου.
«Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στον ουρανίσκο µου! Είναι περισσότερο από µέλι στο στόµα µου.»
(Ψαλµός 119:103)
Και πιο σηµαντικό ακόµη είναι που θυµάµαι να ακούω λόγια προσευχής στο σπίτι µας. Όταν οι γονείς
µου ξεκινούσαν τη προσευχή µία σιωπή πάντοτε απλώνονταν στο δωµάτιο. Και µετά από λίγο οι
λέξεις µας µετατρέπονταν σε ουράνια γλώσσα. Τότε ήταν που έµαθα την αληθινή δύναµη της
προσευχής. «Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή, έχοντας πίστη, θα τα πάρετε.» (Ματθαίος 21:22).

Στο σπίτι µου ήταν που έµαθα να αγαπώ τον Λόγο του Θεού. Ήταν συνηθισµένο λόγια τις Γραφής να
αναφέρονται σε διάφορες περιστάσεις στην οικογένεια µας. Όσο περισσότερο διαβάζω την Βίβλο
τόσο περισσότερο αγαπώ τον Ιησού.
«Λύχνος στα πόδια µου είναι ο λόγος σου, και φως στα µονοπάτια µου.» (Ψαλµοί 119:105).
Τώρα καθώς κοιτάω στα µάτια των εγγονών µου, είναι σαν να βλέπω µία µικρή λάµψη στα µάτια τους
που θυµίζει τους γονείς µου. Νιώθω την παρουσία τους όταν βλέπω τα εγγόνια µου να ψάλλουν και
να δοξολογούν. Αναµνήσεις από το γιό µου και την κόρη µου όταν λάµβαναν το Άγιο Πνεύµα γεµίζουν
τη καρδιά µου. Καθώς τους βλέπω να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στους δρόµους του Κυρίου, καθώς
έκανα κι εγώ σ’ αυτά είναι η χαρά της ζωής µου.
Αναρωτιέµαι… έχω εµφιαλώσει αρκετά λόγια στην προσευχή ώστε να κρατήσουν από γενιά σε γενιά;
Αυτές οι σκέψεις µε κάνουν να γονατίζω στη προσευχή κάθε µέρα. Πρέπει να λέω λόγια προσευχής
για την οικογένειά µου. Δεν µπορώ να χάσω ούτε µια µέρα χωρίς να πω τα ονόµατά τους στην
προσευχή. Η αιωνιότητά τους εξαρτάται από αυτό!
Σηµείωση: Η Anita Harding είναι συνταξιούχος νηπιαγωγός και γραµµατέας της Διακονίας των Γυναικών για την Δυτική Περιφέρεια της
UPCI. Είναι παντρεµένη µε τον αγαπηµένο της ζωής της, Ποιµένα Gary Harding, για τριάντα εφτά χρόνια. Έχουν δύο παιδιά και πέντε
εγγόνια που εργάζονται µαζί τους στο έργο στην Εκκλησία Powerhouse στο Orangevale, CA.

Τα Λόγια της Προσευχής έχουν Δύναµη
By Tiffini Countaway
«Ξύλα και πέτρες µπορεί να σπάσουν τα κόκαλά µου αλλά τα λόγια σου δεν θα µε
βλάψουν ποτέ!» Έχετε πει ποτέ αυτά τα λόγια; Ή κάποιος τα ‘χει πει ποτέ σε σας;
Τα λόγια έφτιαξαν τον κόσµο µας, µόρφωσαν τα πιστεύω µας, έκαναν το συντριµµένο
ολόκληρο, ενέπνευσαν ζωή στο νεκρό και υπόσχονται σε µας ένα µέλλον. Οι λέξεις
εκφράζουν αγάπη και µίσος, άρνηση και κατάφαση, κατεύθυνση και οδηγία – είναι
κοµµάτι της καθηµερινότητας µας. Δεν µπορούµε να αποφύγουµε τις λέξεις και οι πιο
σηµαντικές λέξεις που λέµε είναι οι προσευχές µας.
Οι προσευχές είναι λόγια ειπωµένα κάτω από πάθος, απόγνωση, σύγχυση, ταπείνωση, λατρεία,
ευγνωµοσύνη και τόσα άλλα συναισθήµατα που είναι τόσο δυνατά. Αυτά που λέτε στα παιδιά σας
είναι ζωτικά και µπορούν να αλλάξουν τη πορεία της ζωής τους.
Το να επιλέγετε τα σωστά λόγια για να προσευχηθείτε για τα παιδιά είναι πιθανών το πιο σηµαντικό
πράγµα που θα κάνετε κάθε µέρα. Να είστε συγκεκριµένες, θετικές, βέβαιες, αισιόδοξες και
αταλάντευτες στις προσευχές για τα παιδιά σας. Ανοίξτε τη Βίβλο και προσευχηθείτε εδάφια για τις
ζωές τους. Ζητήστε από τον Θεό τι θα πρέπει να προσευχηθείτε επειδή εκείνος τα δηµιούργησε, τα
αγαπά και είναι ο µόνος που µπορεί να σώσει τις ψυχές τους.
Τελικά οι πιο δυναµικές λέξεις που µπορείτε να προσευχηθείτε για τα παιδιά σας είναι, «Όχι το
θέληµα µου Κύριε αλλά το δικό Σου». Αυτές θα είναι οι πιο δύσκολες λέξεις που θα πείτε αλλά είναι οι
πιο τέλειες.»
Σηµείωση: Η Tiffini Countaway είναι Ραδιοφωνική Παραγωγός του MyHopeRadio.com. Εκείνη και ο σύζυγος της Andrew ζούνε στο St. Louis
και µοιράζονται το σπιτικό τους µε µια γάτα ονόµατι Callie.

Ένδοξες Αναφορές
Πέντε από τα έξι εγγόνια µας έλαβαν το Άγιο Πνεύµα και βαπτίστηκαν. «4 Μεγαλύτερη χαρά απ' αυτό δεν έχω,
από το να ακούω ότι τα δικά µου παιδιά περπατούν µέσα στην αλήθεια…» 3 Ιωάννου 1:4. Προσευχόµαστε όλα
τα εγγόνια και δισέγγονα να ακολουθήσουν το ίδιο µονοπάτι. Shirley Wasmundt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η (φωτογραφία αριστερά) είναι η συνάθροιση στην
εκκλησία του σχολείου σήµερα. Αυτή η Γιαγιά έχει
χαρά, χαρά, χαρά πολύ αυτή τη στιγµή. Ο µικρός
που προσεύχεται είναι ο 4χρονος εγγονός µου Kade
και το µικρό κοριτσάκι στα αριστερά µε το χέρι της
σταυρωτά πάνω του είναι η εφτάχρονη εγγονή µου
Anne Caroline. Και οι δύο έλαβαν το Άγιο Πνεύµα
σήµερα. Μία χαρούµενη Γιαγιά! -Delonna Jonhson

Από Το Ταχυδροµείο
Muchas gracias por incluirme al enviarme estos boletines realmente los estoy disfrutando y lo comparto con mis
amigas. (Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που µε συµπεριλάβατε στους αποδέκτες αυτού του εντύπου. Πραγµατικά το
απολαµβάνω και το µοιράζοµαι µε τις φίλες µου.) Bendiciones por millares (Χίλιες ευχές) -Hna. Reyna Castro
de Batista, Santo Domingo, República Dominicana

31 Βιβλικές Αρετές Για Να Προσεύχεστε Για Τα Παιδιά Σας (4-6)
4. Ειλικρίνεια και Διακριτικότητα –« Είθε ακακία και ευθύτητα να είναι η αρετή τους και η προστασία τους. »
(Ψαλµός 25:21)
5. Self-Control -- "Father, help my children not to be like many others around them, but let them be alert and
self-controlled in all they do." (1 Thess. 5:6)
6. Love for God's Word -- "May my children grow to find Your Word more precious than much pure gold and
sweeter than honey from the comb." (Ps. 19:10)
Από την Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυµαστά πράγµατα!
Παρακαλώ στείλτε µας τις θαυµαστές αναφορές σας: MotherOfPrayerIntl@aol.com
or debiakers@aol.com
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους πολλούς µεταφραστές και στους διορθωτές. Σας
ευχαριστώ για όλο το βάρος και το πάθος για το έργο του Θεού και για αυτήν την
Διακονία της Προσευχής!
Debbie Akers
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Mothers Memorial

Scan QR code for information on Mothers
Memorial

Alive in Him Learning to Live Abundantly in Christ
A guide to the basics of Christian life. It will teach you how to be filled
with the Spirit; how to pray; how to study your Bible; and how to obtain
the promises of God. Use it for your personal devotions. Study it with a
friend or new convert. Paper, perfect-bound making it ideal for prison
ministry.
For further information or to purchase Alive in Him,
call 314.837.7304 ext. 412 or
email ladiesministries@upci.org.

Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

	
  

