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Μητέρες Προσευχής Διεθνώς
Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Μητέρες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν από γυναίκες παγκοσμίως 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).

Προσευχή για την Επιστροφή στο Σχολείο
Από την Debbie Akers
Αυτόν τον μήνα πολλά από τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στις τάξεις τους για να μορφωθούν
και να εκπαιδευτούν στις κοινωνικές ικανότητες. Αυτό είναι κάτι θαυμάσιο και πολύ
απαραίτητο. Όμως περισσότερο και περισσότερο τα σχολεία μας μετατρέπονται σε ζώνες
κινδύνου.
Τον περασμένο χρόνο το γυμνάσιο της εγγονής μου έκλεισε καθώς ένα άγνωστος άνδρας
έσπασε την υψηλή ασφάλεια του ιδιωτικού χώρου του κολεγίου της. Τα ΜΜΕ είναι γεμάτα με
παρόμοια περιστατικά ανα τον κόσμο, με μερικά από αυτά να έχουν τραγικές καταλήξεις.
Κάθε φορά που ακούω τέτοιες καταστάσεις, θυμάμαι το πώς η μητέρα μου μας έβαζε να
γονατίσουμε και να προσευχηθούμε κάθε μέρα πριν φύγουμε για το σχολείο. Η προσευχή
είναι ουσιώδες και έχει ΔΥΝΑΜΗ!
Προσκαλώ όλες τις μητέρες ανα τον κόσμο να σμίξουν μαζί μου κάθε μέρα και να πνέουν μια προσευχή
ασφάλειας για τα παιδιά μας καθώς θα ξεκινήσουν το σχολείο αυτή τη χρονιά. Νιώθω πως ο Θεός το έβαλε
αυτό στην καρδιά μου και γνωρίζω πως είναι ικανός να προστατεύσει και να κρατήσει τα παιδιά μας μακριά από
το κακό!
“Ο Κύριος θέλει σε φυλάττει από παντός κακού· θέλει φυλάττει την ψυχήν σου.” Ψαλμοί 121:7
" Ο Κύριος να σε ευλογήση και να σε φυλάξη· Ο Κύριος να επιλάμψη το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε
ελεήση· Ο Κύριος να υψώση το πρόσωπον αυτού επί σε και να σοι δώση ειρήνην·” Αριθμοί 6:24-26

Εκπαίδευσε ένα Παιδί
Από την Adena Pedigo
Στις 31 Μαίου 2014, το μικρότερο από τα παιδιά μου αποφοίτησε από το γυμνάσιο. Ο άντρας
μου ο Τιμ, είχε την τιμή να μιλήσει στην τελετή αποφοίτησης. Σε μία από τις ιστορίσεις του
δήλωσε ότι “ένα παιδί από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη γυμνασίου θα ξοδέψει 2,160 μέρες
ή 18,900 ώρες από τη ζωή του μαθαίνοντας στο σχολείο.”
Αυτή η σκέψη χτύπησε μια χορδή μέσα μου – 18,900 ώρες μαθαίνοντας γλώσσα,
μαθηματικά, φυσική, ιστορία, λογοτεχνία, τέχνη, μουσική κτλ. Με έκανε να αναρωτηθώ,
“Πόσες ώρες έχω ξοδέψει μαθαίνοντας του για τον Θεό;” Πηγαίνω τα παιδιά μου στην
εκκλησία. Έχουμε οικογενειακή αφιέρωση, στιγμές προσευχής και συζητήσεις σχετικά με τα
πράγματα του Θεού και πώς να είμαστε καλοί Χριστιανοί από τότε που γεννήθηκαν.
Αφιέρωσα όμως ποτέ 18,900 ώρες στα παιδιά μου; Θα μπορούσα να κάνω περισσότερα;
“Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της
δυνάμεώς σου.
Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου·
και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου”
(Δευτερονόμιο 6:5-7).
Ζούμε σε μια εποχή όπου είναι ακόμη πιο αναγκαίο να προσευχόμαστε και να διδάσκουμε τα παιδιά μας τα
πράγματα του Θεού. Δεν μπορούμε να αναπαυόμαστε μονάχα στους εκκλησιαστικούς ηγέτες να διδάξουν τα
παιδιά μας τα πνευματικά πράγματα. Ως γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Θα πρέπει να
αφιερώσουμε χρόνο στην πνευματική τους ανάπτυξη.
Τα παιδιά σήμερα θέλουν μία απάντηση στην ερώτηση “Γιατί;”





Γιατί πιστεύουμε πως υπάρχει μόνο ένας Θεός;
Γιατί οι Πράξεις 2:38 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστης μας;
Γιατί ο αγιασμός είναι ζωτικής σημασίας;

Έχουμε νουθετηθεί, “Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος
περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη” (Ά Πέτρου 5:8). Δεν θέλω ο διάβολος να έχει τα παιδιά μου και είμαι σίγουρη
ούτε κι εσείς. Είναι καθήκον μας να τους διδάξουμε τις παγίδες και τους λάκκους, του να ζεις μια ζωή χωρίς Θεό.
Πρέπει να είμαστε επιμελείς στο να διδάσκουμε να καθοδηγούμε και να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας.
“Δίδαξον το παιδίον” (Παροιμίες 22:6) είναι μια φράση που πετάγεται τόσο συνηθισμένα κάποιες στιγμές όμως
έχει μέσα της τη σπουδαία υπόθεση της υπευθυνότητας για όλους τους γονείς. Το να είσαι γονιός είναι ένα
σοβαρό ταξίδι.
Θα δούμε τα παιδιά μας να παίρνουν πτυχία, να παντρεύονται και να πετυχαίνουν διάφορους στόχους στη ζωή
τους. Κι όμως ο μεγαλύτερος άθλος που μπορούμε να βιώσουμε εμείς οι γονείς είναι να μπορέσουμε να πούμε
σαν τον Ιωάννη “Μεγαλητέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη
αληθεία.” (Γ΄ Ιωάννη 4).
Σημείωση: Η Adena Pedigo είναι η Πρόεδρος των Γυναικείων Διακονιών της Indiana. Εκείνη και ο σύζυγος της, Τιμ είναι βοηθοί ποιμένα στο
Calvary Tabernacle in Indianapolis, με ποιμένα τον Reverend Paul D. Mooney. Έχει ευλογηθεί με 2 παιδιά τους Maci and Georgeon Pedigo.

Το Πιο Σημαντικό Μάθημα
Από την Darla Dillon
Έχω καλεστεί να φέρω σε πέρας πολλές εργασίες στη ζωή μου, κι όμως καμία δεν είναι
τόσο σημαντική όσο το να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί
ήρθε χωρίς οδηγίες χρήσης ή μια λίστα με το πώς να το διαχειριστούμε. Ο άντρας μου κι
εγώ έπρεπε να παίρνουμε μια μέρα τη φορά, μια πρόκληση τη φορά και μαθαίναμε όπως
προχωρούσαμε.
Οι Γραφές μας λένε στις Παροιμίες 22:6, “Παρ. 22:6 Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού
αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση.” Μεταξύ γέννησης και
ενηλικίωσης έχουμε ένα μικρό χρονικό περιθώριο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να
κατανοήσουν τον Θεό και τα πράγματα του Θεού, να διαμορφώσουν τις ζωές έτσι ώστε , αν
όχι αμέσως, σε κάποια στιγμή να υπηρετήσουν τον Θεό.
Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε ότι περισσότερο σ’ αυτόν τον λιγοστό χρόνο που μας έχει δοθεί. Πρέπει να
φροντίσουμε για τα πιο σπουδαία πράγματα πρώτα και να επιτρέψουμε άλλους να ακολουθήσουν όπως
μπορούνε. Δεν θα έχουμε ποτέ το χρόνο να χωρέσουμε όλα όσα θα θέλαμε γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε
εκείνα τα πράγματα που θα επηρεάσουν τη ζωή τους περισσότερο.
Αν και υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να επηρεάσουν τα παιδιά μας,
πιστεύω ένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι το μάθημα που διδάσκουμε με τις ζωές μας.
Έχει ειπωθεί, “οι πράξεις μας μιλούν δυνατότερα από τα λόγια μας”. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Καθώς τα παιδιά
μας μεγαλώνουν και ωριμάζουν, τα εκθέτουμε σε πολλές επιρροές της Χριστιανική ζωής – εκκλησία, Λόγος
Θεού, Κυριακό Σχολείο, καθαρό ντύσιμο και πολλά άλλα. Θα μετρούν τι ακούν σύμφωνα με αυτό που βλέπουν
στο σπίτι. Επικυρώνουμε αυτό που έχουν διδαχθεί εφαρμόζοντας στο σε καθημερινή βάση μπροστά στα
άγρυπνα μάτια τους.
Πως παραδειγματίζουμε αυτές τις αρχές, τις διδαχές και τις προτεραιότητες δίνοντας τα καλύτερα μαθήματα που
θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Τα παρουσιάζουμε μέσα από:







Αναπτύσσοντας μία στενή προσωπική σχέση με τον Θεό.
Αγαπώντας τον Λόγο του Θεού.
Δείχνοντας την σπουδαιότητα της προσευχής.
Δίνοντας προτεραιότητα στην εκκλησία και στα πράγματα του Θεού.
Σεβόμενοι την εκκλησία, την ηγεσία της και τους ανθρώπους της.
Παίρνοντας σωστές αποφάσεις σε αυτά που κάνουμε (ή δεν κάνουμε).

Επηρεάζουμε τις ζωές των παιδιών μας με πολλούς τρόπους. Πιστεύω ότι ο σημαντικότερος από αυτούς είναι
το τι διδάσκουμε με τις ζωές μας!
Σεις είσθε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν ταις καρδίαις ημών, γινωσκομένη και αναγινωσκομένη υπό
πάντων ανθρώπων (και των παιδιών μας)." (Β΄ Κορινθίους 3:2).
Σημείωση: Η Darla Dillon είναι σύζυγος, σύζυγο ποιμένα, μητέρα τριών, γιαγιά σε τρία + ένα που έρχεται. Και επίσης υπηρετεί ως Πρόεδρος
των Γυναικείων Διακονιών της Περιοχής British Columbia.

Ποτέ μην ξεχνάς τις τρεις δυναμικές πηγές που έχεις πάντοτε διαθέσιμες: αγάπη,
προσευχή και συγχωρητικότητα. -H. J. Brown, Jr.

From the Editor
God is doing mighty things!

Debbie Akers

Ήταν ο στόχος μου και η όραση μου από τότε που μου πρώτο-ζητήθηκε να ξεκινήσω αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο
να 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,
Τσέχικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και Ταγγαλέζικα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις αδελφές Dianna Tuttle και Jerolyn Kelley
και στην ομάδα των μεταφραστών που το κάνουν πραγματικότητα κάθε μήνα. Επίσης ο ποιμένας Don Hanscom
εργάζεται για την μετάφραση πάνω στα Ούρντου, Ινδικά, Ταϊλανδέζικα, Ταμιλικά, Σενεγαλέζικα και Λαοτιανά! Κάτω
λοιπόν από την καθοδήγηση της Αδ. Sis Gwyn Oakes, που είναι Πρόεδρος των Διακονιών Των Γυναικών της
UPCI(UPCI Ladies Ministries President), θα 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)

Παρακαλούμε στείλτε τις αναφορές και ιδέες για Συναντήσεις Προσευχής στο:
MothersOfPrayerIntl@aol.com ή debiakers@aol.com

Mothers of Prayer Intl Αναφορά από την Γαλλία
Γειά σας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ποιότητα αυτού του ηλεκτρονικού εντύπου. Το μοιράζομαι με τις γυναίκες των 2
εκκλησιών που είμαστε υπεύθυνοι και το περιμένουν κάθε μήνα. Χρησιμοποιώ την Αγγλική, την Γαλλική και τη Ρώσικη. Είμαι
επίσης ενθουσιασμένη με την μετάφραση στα Ταγγαλέζικα - Φιλιππινέζικα!
Ο Θεός να σας ευλογεί – είστε τόση ευλογία στις χριστιανές γυναίκες ανά τον κόσμο! - Αδ. Darla Brochu, σύζυγος ποιμένα
στη Γαλλία.

Mothers of Prayer Intl Αναφορά από την Βενεζουέλα
Αδ. Akers,
Χαιρετίσματα στο Όνομα του Ιησού. Οι γυναίκες μας εδώ στην Βενεζουέλα είναι ενθουσιασμένες με τις Μητέρες Προσευχής
και έχουν ξεκινήσει ιδιαίτερες συναντήσεις τα Σάββατα με μητέρες που προσεύχονται για τα παιδιά τους. Γι’ αυτό λοιπόν
προσπαθώ κάθε μήνα να στέλνω την Ισπανική έκδοση στις γυναίκες που είναι στην διακονία εδώ ώστε να το δίνουν στις
συζύγους των ποιμένων που είναι υπεύθυνοι στις συναθροίσεις τους.
Σας ευχαριστώ. – Αδ. Gail Burton, Εργάτης στην Βενεζουέλα

Ένδοξες Αναφορές

Είμαι τόσο χαρούμενη και ευγνώμων που η εγγονή μου Madison Akers, (φωτογραφία αριστερά)
βαπτίστηκε το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής!(6 Ιουλίου, 2014) -Debbie Akers

Η εκκλησία μας αγάλλεται και δίνει ευχαριστία για το προστατευτικό χέρι του Θεού πάνω σε μία από τις
κοπέλες μας την προηγούμενη Πέμπτη, 5 Ιουνίου. Η Grace πηγαίνει στο πανεπιστήμιο Pacific του Σιάτλ
στο κέντρο της πόλης, όπου ένας άνδρας μπήκε μέσα στον περίγυρο της Σχολής, μπήκε μέσα σ’ ένα φοιτητικό κέντρο και
άρχισε να πυροβολεί. Δυστυχώς, πριν να τον σταματήσει ένας φοιτητής, 3 πυροβολήθηκαν και 1 πέθανε αργότερα στο

νοσοκομείο. Η Grace μας είπε πως αν ο δράστης είχε πάει μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα, εξαιτίας των μαθημάτων που
είχε, θα ήταν σ’ αυτό ακριβώς το φοιτητικό κέντρο την ώρα των πυροβολισμών. Μας είπε επίσης ότι όλοι οι κοντινοί της φίλοι
βρίσκονταν σε άλλα σημεία ή στα σπίτια τους όπως εκείνη αντί να βρίσκονται σ’ αυτό το σημείο. Αμέσως θυμήθηκα πως
άκουγα την μητέρα της να προσεύχεται θερμά για κείνη, σε μια συνάντηση Μητέρων Προσευχής που είχαμε λίγε μέρες πριν!
Επίσης θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ στις γυναίκες των εκκλησιών μας, που ενώνονται μαζί κατά τη διάρκεια αυτής της
ημέρας προσευχής.
Καθώς όλο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνονται για τον δράστη, συνειδητοποιούμε πως θα μπορούσε να είναι ακόμη
πιο απελπιστικά τα πράγματα για τους νέους της πόλης μας μέσα στα πολλά πανεπιστήμια που έχουμε. Δεν υπάρχει
αμφιβολία, η προσευχή έκανε τη διαφορά σε μια από τις κόρες μας! - Leah Seagraves, σύζυγος ποιμένα, SeaTac, WA

31 Βιβλικές Αρετές Για να Προσεύχεστε για τα Παιδιά σας(13-15)
13. Αγνότητα – “Χτίσε μέσα τους μία καθαρή καρδιά, Θεέ, και άφησε την καθαρότητα της καρδιάς να φανερωθεί
στις πράξεις τους” (Ψαλμός 51:10)
14. Καλοσύνη – “Κύριε, είθε τα παιδιά μου πάντοτε να προσπαθούν να είναι ευγενικά το ένας στο άλλο και σε
όλους.”(Ά Θεσσαλονικείς 5:15)
15. Γενναιοδωρία -- "Κάνε ώστε τα παιδιά μου να είναι γενναιόδωρα και πρόθυμα να μοιραστούν ώστε να
μαζεύουν θησαυρό για τους εαυτούς τους ως ένα σταθερό θεμέλιο για την ερχόμενη γενιά.” (Ά Τιμοθέου 6:1819)
Submitted by Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.
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The Girl in the Dress................................. $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the importance and
beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to realize why it is important to take
a stand in today's world on modesty and purity. The authors take an excellent
approach concerning the way the Bible teaches us to walk, talk, and dress.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

