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Mothers of Prayer Intl
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).

Αδιάλειπτη Προσευχή
Από την Cheryl Craft
Η οχτάχρονη Λίζα ήταν να πάει για προγραμματισμένες εξετάσεις στο νοσοκομείο. Τη νύχτα
πριν τις εξετάσεις, η θεία της είδε ένα όνειρο. Είδε τους γιατρούς να χτυπούν τον θώρακά της
για να της συνεφέρουν. Ξύπνησε κλαίγοντας και προσεύχονταν. Τηλεφώνησε σε κάποιον από
την εκκλησία και αφού του είπε το όνειρο ζήτησε να προσευχηθεί. Προσευχήθηκαν μαζί το
υπόλοιπο της νύχτας. Τα ξημερώματα έλαβαν μία απάντηση. Οι γονείς ανέβαλαν τις
εξετάσεις. Προσευχήθηκαν μέχρι να τους απαντήσει ο Θεός.
Παραιτούμαστε πολύ εύκολα και συχνά ικανοποιούμαστε να φεύγουμε από την προσευχή
πριν λάβουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Μερικές καταστάσεις μπορεί να πάρουν περισσότερο
χρόνο στην προσευχή απ’ ότι μερικές ώρες ή μέρες. Μπορεί μια ολόκληρη ζωή.
Ο Ιησούς μας έδωσε το κλειδί στην επιτυχημένη προσευχή στον Λουκά 11:5-13. Την ιστορία του φίλου που
σηκώθηκε τα μεσάνυχτα για να μας δείξει πώς να ζητούμε έντονα και επίμονα μέχρι να λάβουμε αυτό που
επιθυμούμε. Με το να ζητάμε αδιάκοπα δεν υπερβαίνουμε την αντίσταση του Θεού, σπρώχνουμε όμως τα
εμπόδια και στηριζόμαστε στην προθυμία του Θεού. Αντίθετες δυνάμεις όπως ο Διάβολος ή ακόμη κι οι
άνθρωποι κάνουν απαραίτητο να επιμένουμε στην προσευχή. Γι’ αυτό και μπορούμε και θα πρέπει να
εμμένουμε μέχρι να λάβουμε μια απάντηση.
1. Η Αντίσταση του Σατανά (Δανιήλ 10:12)
Ο Δανιήλ προσευχήθηκε είκοσι μία μέρες για κατανόηση σχετικά με τον λαό του, τον Ισραήλ, ο
οποίος ήταν σε αιχμαλωσία. Όταν ήρθε ο άγγελος με την απάντηση του Θεού, είπε στον Δανιήλ ότι
έπρεπε να πολεμήσει την αντίσταση του Διαβόλου και αυτό ήταν που προκάλεσε την καθυστέρηση
του. Ο Θεός είχε ακούσει εξ’ αρχής την προσευχή του. Αυτό θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να

επιμένουμε στην προσευχή μέχρι και εμείς να λάβουμε την απάντηση μας.
2. Η Ανθρώπινη Θέληση.
Όλοι προσευχόμαστε και έχουμε προσευχηθεί για χαμένες ψυχές αγαπημένες σε μας, παιδιά,
γείτονες, πόλεις ή έθνη. Η ανθρώπινη θέληση εμπλέκεται. Ο Θεός δεν επιβάλει τους ανθρώπους να
Τον υπηρετούν μπορεί όμως να τους θορυβήσει έτσι ώστε να αναθεωρήσουν τους δρόμους τους
μπροστά στον Θεό. Ο νόμος της βαθμιαίας ανάπτυξης αντικατοπτρίζει την αύξηση στην πνευματική
ζωή. Εάν καταλάβουμε τον κανόνα του χρόνου θα πάρουμε ενθάρρυνση να συνεχίσουμε να
προσευχόμαστε.
Στην Έξοδο 17:11, ο Μωυσής κράτησε την ράβδο πάνω από τη μάχη ώστε ο Ισραήλ να κερδίσει τη νίκη. Όσο ο
Μωυσής κρατούσε τη ράβδο ψηλά, ο Ισραήλ νικούσε. Όταν όμως κουραζόταν και χαμήλωνε τα χέρια υπερίσχυε
ο εχθρός. Αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα επίμονης προσευχής. Εάν νοιαζόμαστε αρκετά ώστε να
συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, ο Θεός θα εργαστεί υπέρ μας και θα βγούμε νικητές από τη μάχη.
Είμαι σίγουρη πως πολλοί από μας δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον τομέα της επίμονης προσευχής.
Προσευχόμαστε τόσο όσο να νιώθουμε ότι είναι αρκετό, δεν επιτρέπουμε όμως στον εαυτό μας να μένει
ικανοποιημένος με το αρκετό. Προσευχήσου μέχρι να έρθει η απάντηση άσχετα με το χρόνο που θα πάρει.
Ο Σατανάς μπορεί να αντισταθεί, οι άνθρωποι μπορεί να εμποδίσουν. Αν όμως εμείς επιμείνουμε στην
προσευχή θα λάβουμε τις απαντήσεις που ζητάμε. Όπως ακριβώς και ο Παύλος παρακίνησε τους
Θεσσαλονικείς στο θέλημα του Θεού (5:16-18), έτσι κι εμείς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα λόγια του στην
καθημερινότητα μας. “Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Να ευχαριστείτε το Θεό για το
καθετί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού όπως αποκαλύφθηκε σ’ εσάς δια του Χριστού.”
Σημείωση: Ο George και η Cheryl Craft είναι ιεραπόστολοι στην περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Βρίσκονται στις αποστολές για
σαράντα τρία χρόνια. Εκείνη είναι στην Επιτροπή της Προσευχής και έχει γράψει ένα βιβλίο πάνω στην προσευχή με τίτλο “Drawing Near to
God”. Έχουν δύο κόρες την Dana και την Laura.

Αφήστε τα Παιδιά να Έρθουν σε Μένα
Από την Darla Sherry
Στις 27 Ιουνίου το 2011 γεννήθηκε ο μικρός μας. Τη στιγμή που τον είδαμε οι καρδιές μας
έλιωσαν και τον αγαπήσαμε.
Σύντομα το μυαλό μου βομβαρδίστηκε από ερωτήσεις και συναισθήματα που δεν είχα νιώσει
ξανά. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προσευχόμασταν πολύ για το παιδί μας, να
περπατήσει με τον Θεό και να τον υπηρετήσει με όλη του την καρδιά. Όμως δεν πιστεύω πως
ήμουν πραγματικά έτοιμη για την πρόκληση που είχα μπροστά μου. Δεν είχα ιδέα πως θα τον
διδάσκαμε, θα τον εκπαιδεύαμε και θα τον μεγαλώναμε στον φόβο του Θεού. Το μόνο που
ήξερα ήταν ότι το ήθελα με όλη μου την καρδιά.
Τα παιδιά είναι τόσο σημαντικά για τον Θεό. Ο Ιησούς είπε, “αφήστε τα παιδιά να έρθουν σ’ εμένα και μην τα
εμποδίζετε, γιατί η βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά” (Λουκάς 18:16). Στην Καινή
Διαθήκη ο Ιησούς αναφερόταν στα παιδιά και συχνά έλεγε ότι θα έπρεπε να γίνουμε σαν κι αυτά.
Ως μητέρες είναι η ευθύνη μας να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε για τα παιδιά μας. Είναι η δουλειά που
μας δόθηκε από τον Θεό να τους διδάξουμε τον Λόγο, πώς να προσεύχονται και να αγαπούν τον Θεό, τον Οίκο
Του και τους τρόπους του.
Ίσως σαν κι εμένα να αναρωτιέστε “Μα πως; Τι μπορώ να κάνω;” Ή μπορεί το έργο αυτό να φαίνεται τόσο
μεγάλο που να αφήνετε το χρόνο να φεύγει σκεφτόμενοι ότι θα ξεκινήσετε αργότερα. Μαμάδες, τώρα είναι ο
καιρός! Πρέπει να προσευχόμαστε χωρίς σταματημό για τα παιδιά μας. Εάν προσευχόμαστε ο Θεός θα μας

δώσει σοφία. Ο Ιάκωβος στο 1:5 λέει “Αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό.”
Τόσες φορές αισθάνθηκα εξουθενωμένη, αποτυχημένη και οργισμένη. Αναρωτήθηκα, “κάνω τίποτα καλό; Πως
χειρίζομαι αυτό; Τι κάνω;” Είναι σε εκείνες τις στιγμές τις προσευχής που ο Θεός μου δίνει όραση και οδηγία για
το πώς να κινηθώ μπροστά. Μου δίνει τέλεια ειρήνη.
Πρόσφατα ο γιός μας ήταν άρρωστος και η κοιλίτσα του πονούσε πολύ. Φώναξε τον μπαμπά του στο δωμάτιο
του και του είπε, “μπαμπά προσευχήσου για μένα!” Μόλις αρχίσαμε την προσευχή ο μικρός πετάχτηκε,
“μπαμπά, όχι! Να διατάξεις με εξουσία τον πόνο να φύγει!” Σε στιγμές σαν κι αυτές η καρδιά μιας μητέρας
αγάλλεται όταν βλέπει ότι ο Κύριος εργαζόταν όλο αυτό τον καιρό αν και δεν ήταν ορατό στα μάτια μας.
Οι προσευχές μας είναι τόσο σημαντικές. Πρέπει να μιλήσουμε με πίστη στις ζωές τους. Να προφητεύσουμε
μέσω του Λόγου. Καθώς μαγειρεύουμε να προσευχόμαστε. Βάζουμε πλυντήριο; Να προσευχόμαστε.
Σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε; Να προσευχόμαστε! Όπου κι αν είσαι, ότι κι αν κάνεις, θυμήσου να
προσεύχεσαι για τα παιδιά σου. Στηρίζονται σ’ αυτό και το αξίζουν!
Σημείωση: Η Darla Sherry και ο σύζυγος της Jonathan Sherry, υπηρετούν ως αντιπρόσωποι στις χώρες της Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ
και της Ιορδανίας. Ο γιός τους ο Karstan είναι τριών χρονών. Η Darla είναι μουσικός, τραγουδίστρια και επίσης υπηρετεί ως συντονίστρια
της προσευχής στην Τουρκία και στην Μέση Ανατολή. Είναι αδειούχος διάκονος της UPCI.

Συνεχίστε τη Προσευχή
Από την Kathren Upchurch
Ως μητέρα ο χρόνος της προσευχής γινόταν ολοένα και πιο δυσεύρετος. Ο ποιμένας μου, ο
αδ. James Johnson, και η γυναίκα του αδ. Mimoth Johnson, με βοήθησαν να δω την γενική
εικόνα του “αδιαλείπτως προσεύχεστε” (Α΄ Θεσσαλονικείς 5:17). Και οι δύο έχουν φύγει για
το βραβείο τους, αυτή η ιστορία όμως συνεχίζει να ζει στην καρδιά μου. Είναι μια ομολογία
ως προς το τι μπορεί να κάνει η επίμονη προσευχή στις οικογένειές μας.
Μια φορά πριν ακόμη ο αδελφός Johnson σωθεί, η αδελφή Johnson,όπως ήταν η
καθημερινή της συνήθεια, γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι της για να προσευχηθεί. Η κόρη της,
Joann, γονάτισε υπάκουα δίπλα στη μητέρα της, ο μικρότερος αδελφός της όμως όχι!
Ξάπλωσε στο κρεβάτι δίπλα στον πατέρα του.
Η μητέρα του είπε, “έλα να προσευχηθείς γλυκέ μου,” εκείνος όμως παρέμενε δίπλα στον πατέρα του. Τελικά ο
πατέρας του τον σκούντησε και του είπε “πήγαινε και προσευχήσου”. Εκείνος απάντησε αμέσως στην μητέρα
του, "Οι άντρες δεν προσεύχονται!"
Εκείνη του αποκρίθηκε, “και βέβαια οι άντρες προσεύχονται”. Κι ο James δήλωσε με ειλικρίνεια, “ο μπαμπάς
μου όμως όχι!” Αυτή η δήλωση που καταδίκαζε τον μπαμπά του τελικά τον οδήγησε στον Θεό. Η αδελφή
Johnson απέδειξε πως με το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα μπορείς να οδηγήσεις την οικογένειά σου στον Θεό.
Μπορεί να νομίζουμε πως η αδιάλειπτη προσευχή είναι να είμαστε όλη μέρα με το κεφάλι σκυμμένο. Πιστεύω
πως όταν ο Παύλος μας δίδασκε να προσευχόμαστε αδιάκοπα, ήταν για μας να πιστεύουμε συνεχόμενα σ’ αυτό
το οποίο προσευχόμαστε. Οι προσευχές μας πρέπει να τυπωθούν πάνω στις καρδιές μας σαν μία βεβαίωση
πως αυτό για το οποίο προσευχόμαστε θα έρθει.
Ο Charles Spurgeon είδε με θαυμαστή διορατικότητα το Ά Θεσσαλονικείς 5:17. Πρότεινε να δούμε τα πιο
πάνω και τα πιο κάτω εδάφια. “Πάντοτε χαίρετε”. Πώς γίνεται να χαίρομαι πάντοτε; Ο Απόστολος Παύλος
απαντά στο επόμενο εδάφιο.
“Αδιαλείπτως προσεύχεσθε!” Όσο περισσότερη προσευχή τόσο περισσότερη χαρά και αγαλλίαση. Ο Παύλος
όμως δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε να λέει “κατά πάντα ευχαριστείτε”. Όταν αγαλλόμαστε και προσευχόμαστε,
υψώνεται μία ευχαριστία μέσα μας για τα πράγματα που έχουμε και για εκείνα που έρχονται. Η προσευχή είναι
η κόλα που κρατά την χαρά και την ευχαριστία μαζί στις ζωές μας.

Στην πρόκληση να μεγαλώσετε τα παιδιά σας ώστε να ζήσουν για το Θεό, κρατηθείτε σε αυτό που πιστεύετε.
Να είστε χαρούμενοι. Να κρατάτε μία προσευχή αδιάλειπτη στην καρδιά και στο μυαλό σας. Μπορεί να θεωρείτε
τις προσευχές σας ασήμαντες και αμελητέες, ο Θεός μας όμως σημειώνει και φυλάσσει κάθε μια λέξη, σκέψη
και πράξη των προσευχών μας!
Σημείωση: Η Kathern Upchurch υπηρετεί ως Πρόεδρος των Γυναικών του Illinois. Παντρεμένη με την αγάπη της ζωής της, τον Roy, έχουν
ποιμάνει τα τελευταία δεκαεφτά χρόνια στο Effingham, Illinois. Έχουν ευλογηθεί με τρία παιδιά και οχτώ δραστήρια εγγόνια!

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυμαστά!
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! Τώρα ψάχνουμε για
Πολωνικά, Ρουμανικά και Ιταλικά.
Debbie Akers
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 or debiakers@aol.com

Από το Ταχυδρομείο
Δόξα στον Θεό αδ. Akers, τι συναρπαστικά πράγματα έχουν συμβεί μέσα από τις Μητέρες της Προσευχής.
Ευχαριστούμε για την ατελείωτη δουλειά όσον αφορά αυτή τη διακονία. Είστε τόσο μεγάλη ευλογία στη Βασιλεία
του Θεού. Κάθε ευλογία-Pam Dobbs, LM President, Mississippi

Από την Αργεντινή
Ζητάω να μπω στη λίστα για να λαβαίνω την Ισπανική μετάφραση του (MOPI newsletter). Οι γυναίκες στην
Αργεντινή επιθυμούν να λαβαίνουν από μένα τα άρθρα και τις ομολογίες στα Ισπανικά. Ευχαριστούμε πολύ για
την βοήθειά σας. Τα άρθρα είναι πάντοτε μεγάλη ευλογία. -Miriam Sponsler, Missionary, Argentina

31 Βιβλικές Αρετές να προσεύχεστε για τα Παιδιά σας (19-21)
19. Ταπείνωση -- "Θεέ, καλλιέργησε στα παιδιά μου την ικανότητα να δείχνουν αληθινή ταπείνωση ενώπιον
όλων." (Τίτος 3:2)
20. Συμπόνια -- "Κύριε, ντύσε τα παιδιά μου με την αρετή της συμπόνιας." (Κολοσσαείς 3:12)
21. Υπευθυνότητα -- "Κάνε ώστε τα παιδιά μου να μάθουν την υπευθυνότητα γιατί το καθένα θα πρέπει να
σηκώνει το δικό του φορτίο." (Γαλάτες 6:5)

Submitted by Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.

Ministry Links
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Unmasked................................................... $10
A Clear Reflection-The Truth about Body Art, Makeup, and Jewelry. This book,
Unmasked, follows The Girl in the Dress and Covered by Love in helping young
ladies be strong in their journey along the path of godliness.
To order call 314.837.7300 and ask for Jane Buford

