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Τι Είναι η Προσευχή 
Από την Joy Haney 

  
Για το Θεό η προσευχή θα πρέπει να είναι πολύ σημαντική. Τόσο που έχει 
αποθηκεύσει σε ένα φιαλίδιο στον ουρανό κάθε προσευχή που έχετε κάνει 
στη ζωή σας. " Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσαρα ζώα και οι 
εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του Αρνίου, έχοντες έκαστος 
κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρεις θυμιαμάτων, αίτινες είναι αι προσευχαί 
των αγίων” (Αποκάλυψη ε/5: 8). Θα παρατηρήσατε ότι δεν τα έβαλε σε φθηνά 
δοχεία. Οι προσευχές των αγίων είναι πολύτιμες γι 'Αυτόν. Τις αποθηκεύει σε 
χρυσά δοχεία. Όχι μόνο ακούει την προσευχή μας αλλά τη διατηρεί για πάντα. 
  

Μας έχει ειπωθεί το "αδιαλείπτως προσεύχεσθε" (Α΄ Θεσσαλονικείς ε/ 5:17). Μας αρέσουν οι 

Γραφές που μας λένε ότι ο Θεός θα καλύψει όλες τις ανάγκες μας και τις λέμε και ζούμε με 
αυτές. Μερικές φορές όμως αγνοούμε εκείνες τις Γραφές που μας λένε να προσευχόμαστε. Τις 
αγνοούμε απλώς μη υπακούοντας τες. Τότε αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε νίκη ή γιατί δεν 
έχουμε αναζωπύρωση. 
Η προσευχή αλλάζει τη ζωή. Η προσευχή μας καθαρίζει. Η προσευχή μας κάνει να κοιτάξουμε 
ψηλά. Η προσευχή ζητά και λαμβάνει. Η προσευχή είναι η απάντηση για όλα τα πράγματα 
επειδή ο Θεός απαντά στις προσευχές. Η προσευχή αγγίζει τον Θεό. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


  
  
Η Προσευχή είναι χαρά... Ψαλμός ις/16:11   
Η Προσευχή είναι ειρήνη...Ματθαίος ια/11:28-30   
Η Προσευχή είναι έμπνευση... Ιώβ λβ/ 32:8   
Η Προσευχή είναι δύναμη... Πράξεις δ/4:31   
Η Προσευχή ανταμείβεται... Α΄ Πέτρου β/ 2:12   
Η Προσευχή καθαρίζει...Ησαΐας ς/ 6   
Η Προσευχή είναι θεραπεία...Β΄ Κορινθίους ζ/7:14   
Η Προσευχή είναι ενέργεια...Πράξεις ιζ/17:28   
Η Προσευχή δίνει πίστη...Μάρκος θ/ 9:29   
Η Προσευχή φυλάσσεται για πάντα...Αποκάλυψη ε/5:8   
Η Προσευχή δίνει πεποίθηση...Α΄ Ιωάννου ε/5:14  
  
  
Απόσπασμα από το βιβλίο Όταν Προσεύχεστε της Joy Haney. Με την άδεια της συγγραφέως. 
 
 
Σημείωση: Η Joy Haney είναι σύζυγος του εκλιπόντος  Kenneth F. Haney, πρώην Γενικού Διευθυντή της UPCI. Είναι 
μητέρα πέντε παιδιών και  γιαγιά δέκα εγγονών. Έχει ταξιδέψει εκτενώς σε όλο τον κόσμο σε ομιλίες και συνέδρια 
προσευχής και έχει συγγράψει πάνω από 40 βιβλία. 

  

Πολεμιστές Προσευχής 
Από την Mary Catherine Beek 

 
Όταν σκέφτομαι έναν πολεμιστή, σκέφτομαι τους αρχαίους Γιαπωνέζους 
πολεμιστές που ήταν τόσο αφοσιωμένοι αν και ήταν άγριοι και ατρόμητοι. Σ΄ 
όλη την ιστορία, πολλοί πολιτισμοί έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους 
τύπους πολεμιστών, ο καθένας από τους οποίους ισχυρίζεται ότι είναι ο 
καλύτερος και ο πιο θαρραλέος. Όλοι ακολουθούσαν έναν κώδικα τιμής και 
τελετουργίες που ένιωθαν ότι τους έκαναν καλύτερους πολεμιστές. 

  
Στο Δευτερονόμιο κ/20:1, βλέπουμε τον Μωυσή να ενθαρρύνει τα παιδιά του Ισραήλ. “Όταν 
εξέλθης εις μάχην εναντίον των εχθρών σου, και ίδης ίππους και αμάξας, λαόν περισσότερον 
παρά σε, μη φοβηθής αυτούς· διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου, όστις σε ανεβίβασεν εκ 
γης Αιγύπτου.” 
  
Σήμερα, ίσως να μην έχουμε άλογα και άμαξες να μας κυνηγούν αλλά αντιμετωπίζουμε 
πραγματικές μάχες. Η μάχη κάποιου μπορεί να είναι οι αμαρτίες του παρελθόντος. Κάποιοι 
μπορεί να αισθάνονται ανασφάλειες για το βάδισμά τους με το Θεό. Άλλοι μπορεί απλά να 
αγωνίζονται με τις καθημερινές δουλειές της οικογενειακής ζωής. Όλα είναι πραγματικές μάχες 
που μπορεί να αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας ως πολεμιστές 
- ισχυρούς, θαρραλέους, ατρόμητους και πειθαρχημένους στην προσευχή. 
  
" Και περιέζωσάς με δύναμιν εις πόλεμον· συνέκαμψας υποκάτω μου τους επανισταμένους επ' 
εμέ." (Ψαλμός ιη/18:39). 
  
Αισθάνεστε ότι η δύναμή σας έχει εξαντληθεί, ή ότι σέρνετε τα πόδια σας επειδή δεν έχετε 
δέσμευση στη ζωή σας; Θυμηθείτε, ο Θεός έχει ήδη φροντίσει για εκείνους που θα εγερθούν 
εναντίον μας. Εάν η ζωή της προσευχής μας είναι συνεπής όπως αυτή ενός πολεμιστή, δεν 

 

 



έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Κάθε μέρα θα πρέπει να ξυπνάμε με τη νοοτροπία της Βασιλείας 
και να προσευχόμαστε για το θέλημα του Θεού πάνω από στη ζωή μας και της οικογενείας 
μας. 
  
"Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον 
κόσμον, η πίστις ημών." (Α΄ Ιωάννου ε/5:4). 
  
Αυτή το εδάφιο με ενθαρρύνει. Ως αναγεννημένοι Χριστιανοί, ο Θεός μας έχει ήδη υποσχεθεί 
ότι μπορούμε να είμαστε νικητές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας. 
Οι αδυναμίες μπορούν να μας νικήσουν - ή μέσω της προσευχής μπορούν να ηττηθούν.  
  
Οι αρχαίοι πολεμιστές δεν έδιναν πάντα μάχες. Ωστόσο, ήταν συνεπείς στις τελετουργίες και 
τις πεποιθήσεις τους. Εκπαιδεύονταν καθημερινά, με θρησκευτική ευλάβεια ακολουθώντας μια 
συγκεκριμένη ρουτίνα όταν δεν πολεμούσαν σε μια μάχη. Μπορεί να μην είμαστε σε μάχες 
κάθε μέρα αλλά πρέπει να παραμένουμε συνεπείς στην προσευχή για να οικοδομήσουμε τη 
σχέση μας με το Θεό και να γίνει ισχυρή. Δεν μπορούμε απλά να τρέχουμε στον Θεό όταν 
προκύπτει μια κατάσταση. Πρέπει να μείνουμε σε στενή επικοινωνία για να είμαστε 
πνευματικοί. 
   
Εδώ είναι μερικά πράγματα που με βοήθησαν να γίνω πιο συνεπής στη ζωή μου πάνω στην 
προσευχής. 
  

• Προσδιορίστε έναν χώρο προσευχής 

• Ορίστε μια συγκεκριμένη ώρα (αυτό μπορεί να αλλάξει). 

• Κρατήστε ημερολόγιο. 

• Να έχετε συγκεκριμένες ανάγκες προσευχής (ημερολόγιο προσευχής, τοπικές, 
περιφερειακές, παγκόσμιες ανάγκες). 

• Πάντα να αρχίζετε και να τελειώνετε με δοξολογία στα χείλη σας. 

 
Όταν έχετε αυτή τη δομή στη ζωή σας, συνδέστε την με την οικογένειά σας. Συμπεριλάβετε τον 
σύζυγό σας και τα παιδιά σας στην ώρα της προσευχής σας. Αυτό θα ενθαρρύνει τα παιδιά 
σας να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή προσευχής. Αυτό βοήθησε τα παιδιά μας να γνωρίζουν 
και να κατανοούν τη δύναμη των προσευχών τους. 
 
Σε οτιδήποτε βρείτε κάτι που θα σας επιστήσει σε στοχευμένη προσευχή. Θα επηρεάσει την 
οικογένειά σας, τη ζωή σας και την αιωνιότητα.  
  
Σημείωση: Η Mary Catherine Beek είναι σύζυγος ιεραποστόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Νησιά της Μάγχης. 
Παντρεμένη με τον James Beek, έχει δύο πολύτιμα κορίτσια τη Cayla και την Alexa. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εννέα ετών η Μαρία έχει συμμετάσχει σε διάφορες διακονίες νεολαίας, σεμινάρια γάμου,  διακονίες γυναικών, 
σεμινάρια μουσικής και ηγεσίας και πάνω απ ' όλα είναι σύζυγος και μαμά. 

  

Η Επιρροή της Προσευχής στα Παιδιά 
Από την Sharon Turpin 



Ήταν μια ζεστή νύχτα τον Αύγουστο όταν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ και  9 
μήνες περίμενα να τον δω. Μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη και τον 
τρόμο που με κατέπληξε όταν ο γιατρός μας πληροφόρησε ότι το μωρό μας, ο 
Dustin, είχε spina bifida. Το Spina bifida εμφανίζεται όταν τα οστά της 
σπονδυλικής στήλης δεν σχηματίζονται σωστά γύρω από το νωτιαίο μυελό του 
μωρού. Παρόλο που δεν ήξερα πολλά για αυτό το είδος γενετικού 
ελαττώματος, ήξερα ότι δεν ήταν καλά νέα. 

  
Μη γνωρίζοντας αν ο Dustin θα ζήσει τη νύχτα, καλέσαμε αμέσως τους πολεμιστές της 
προσευχής. Ο Ιάκωβος ε/5:14 μας λέει να καλέσουμε τους πρεσβύτερους της εκκλησίας. Οι 
προσευχές υψώθηκαν για τον Dustin και ο Θεός πήρε τον έλεγχο. 
  
Περπατώντας με πίστη και ζώντας με προσευχή, το καταφέραμε μέσα από τα πρώτα χρόνια  
της προσπάθειάς μας. Πολλά θαύματα ήρθαν στο πέρασμα του χρόνου, όπως μου είχε 
υποσχεθεί ο Θεός. Ο Dustin άρχισε να μεγαλώνει και να γίνεται ένα έξυπνο μικρό αγόρι. 
  
Στην αρχή της ζωής του, υπήρξε ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ του Dustin και του συζύγου της 
αδελφής μου, τον Danny. Πέρασαν πολλές ώρες μαζί και δημιουργήθηκε μια ισχυρή αγάπη 
που μόνο μεγάλωνε με το πέρασμα του χρόνου. Ήρθαν πολύ κοντά εκείνα τα χρόνια. 
 
Μη γνωρίζοντας τον αντίκτυπο που είχε ο Dustin στη ζωή του Danny, με έκπληξη είδα τον 
Danny να έρχεται στην εκκλησία μας. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια άλλαξε το μονοπάτι της 
ζωής του Danny. Κοιτάζοντας πίσω, δεν θυμάμαι ο Danny να έχασε καμία συνάθροιση μετά 
από αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Οι μέρες μετατράπηκαν σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια. Ο 
Θεός είχε αναλάβει πλήρως τη ζωή του Danny γιατί ένα μικρό αγόρι ήθελε μαζί του τον θείο 
του στην εκκλησία και δεν φοβόταν να του το ζητήσει. Η Βίβλος μας λέει στον Ιησού του Ναυί 

α/1: 9, " Μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης.” 
  
Δεν γνωρίζαμε ότι ο χρόνος μας με τον Danny ήταν περιορισμένος αλλά ο Θεός το γνώριζε. 
Έζησε μόνο δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη του συνάθροιση όταν επέστρεψε πίσω στο Θεό. 
Ζούσε για τον Θεό στο έπακρο, λέγοντας την ιστορία του για το πώς ο Θεός χρησιμοποίησε 
ένα μικρό αγόρι τριών ετών για να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο του πίσω στον Θεό.  
 
Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ο Θεός μέσω των παιδιών μας. Πιστεύω ότι η 
προσευχή γι 'αυτά αποτελεί επένδυση για τη Βασιλεία. Οι προσευχές μας έχουν ισχυρό 
αντίκτυπο στα παιδιά. Όταν προσευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει τη δύναμη να κάνουν ό,τι 
χρειάζονται να κάνουν κάθε μέρα μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού. Το έκανε για τον 
Dustin και έκανε τη διαφορά στη ζωή του θείου του.  
 
Αναρωτιέμαι συχνά τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχαν οι προσευχές που κράτησαν τον Dustin 
ζωντανό. Πού θα ήταν σήμερα; Έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις αλλά ο Θεός του έδωσε 
θάρρος μέσα από όλα αυτά. Κηρύττει από μια αναπηρική καρέκλα, ενθαρρύνοντας τους 
άλλους να μην εγκαταλείψουν ποτέ. Από την ηλικία των τριών μέχρι τώρα, έχει δει πολλούς να 
λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα μέσω της διακονίας του. 
  
Ενθαρρύνω την προσευχή για τα παιδιά μας. Ο αντίκτυπος της προσευχής μας για ένα παιδί 
μπορεί να μην επηρεάσει μόνο το παιδί αλλά και πολλούς άλλους που βρίσκονται στην πορεία 
τους. Ποτέ δεν ξέρουμε πόσες ζωές θα επηρεαστούν από τις προσευχές που 
προσευχηθήκαμε για ένα παιδί! 
 
Σημείωση: Η Sharon Turpin είναι μητέρα δύο παιδιών, των Dustin και Mashella. Σήμερα 
υπηρετεί με τον σύζυγό της, τον M. Turpin, ως σύζυγο του ποιμένα στις Universal Ministries of 

 

 



Truth στο Κολοράντο Σπρινγκς. Η Sharon υπηρετεί ως Πρόεδρος της Περιφέρειας Κολοράντο 
και επίσης σύζυγος Επισκόπου. 

Από το Ταχυδρομείο 

Απλά ήθελα να πω πόσο μου άρεσε το άρθρο της αδ. Kim Haney στο τεύχος του Σεπτεμβρίου. 
Η ζωή μου σίγουρα άλλαξε με την πρωινή προσευχή και ελπίζω ότι πολλοί άλλοι θα βιώσουν 
αυτό το θαυμάσιο προνόμιο! -Wanda Fielder, Connections Director UPCI LM 
 
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας! Είμαι η συντονίστρια της προσευχής εδώ στο UPCI Abu Dhabi 
και θα ήταν υπέροχο να μπορέσουμε να λάβουμε και υλικό προσευχής από εσάς. Ο Θεός να 
σας ευλογεί, Sis Nel 
 
Αυτό είναι υπέροχο – σ’ ευχαριστώ Ιησού. Χρησιμοποιώ πολλές από αυτές τις μεταφράσεις 
στη Διεθνή Εκκλησία μας στο Παρίσι. Είναι μια μεγάλη ευλογία για τις κυρίες ... η μετάφραση 
του Tagalog δεν ήταν διαθέσιμη για αρκετούς μήνες - ανυπομονούμε να την δεχτούμε και πάλι. 
Ο Θεός να ευλογεί όλους τους μεταφραστές! :) -Darla Brochu 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα υλικά που μου στέλνετε. Με βοηθά να γνωρίσω καλύτερα τον 
Κύριο.  

 

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 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

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… 
 

•     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). 

 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
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/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


•     Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38).Text Link 

 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
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Optional…  

 
 



Optional  to translate…  (as  you have t ime)  
EPIC –  Νοέμβριος 2017 

" Ζώντας με Ευχαριστία" 

Δίδαξέ με 

Μάθημα 

Μια ιστορία στο Λουκά ιζ/17 μιλά για δέκα άρρωστους ανθρώπους. Η ασθένεια από την οποία έπασχαν λέγεται λέπρα και 

μεταδίδεται εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Εξαιτίας αυτού, δεν τους επιτρέπονταν να ζουν μέσα στις κοινότητές τους και 

ήταν χωρισμένοι από τις οικογένειές τους. Αν και χωρίστηκαν από τους άλλους, άκουσαν για τον Ιησού που είχε  τη δύναμη να 

θεραπεύει. 

Μια μέρα ο Ιησούς ήρθε στην πόλη όπου ζούσαν. Όταν πέρασε κοντά τους τον κάλεσαν να κάνει έλεος. Ο Ιησούς είχε συμπόνια 

και θεράπευσε αυτούς τους δέκα. Οι άντρες ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που έτρεχαν για να το πουν στους φίλους τους και την 

οικογένειά τους από τους οποίους είχαν χωριστεί. Ένας όμως άνθρωπος γύρισε πίσω, επέστρεψε στον Ιησού για να γονατίσει 

μπροστά Του και να τον ευχαριστήσει. Οι άλλοι εννέα δεν επέστρεψαν ποτέ. 

Η Βίβλος λέει επειδή ο ένας άνθρωπος επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ιησού, έγινε υγιής. Όχι μόνο απομακρύνθηκε η 

ασθένεια αλλά όλα τα μέρη του σώματος του θεραπεύτηκαν πλήρως. Είναι σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες και να διατηρούμε 

επαφή με τα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά. Υπάρχει πάντα κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες. 

Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή "ευχαριστιών ". 

"Κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Α΄ Θεσσαλονικείς ε/5:18.  

 Δείξε Μου 

Δραστηριότητα 

Απαιτούμενα υλικά: χαρτί για γράψιμο ή σχέδιο και δοχείο για την αποθήκευση των χαρτιών. Προαιρετικά: Ένα κενό 

ημερολόγιο. 

Η ημέρα των ευχαριστιών πρέπει να είναι μέρος του τρόπου ζωής μας. Κάθε μέρα αφιερώνετε χρόνο στην οικογένεια για να 

συζητήσετε και να γράψετε τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Αναγνωρίστε τις πολλές ευλογίες που σας δίνει ο 

Κύριος, συμπεριλαμβανομένων των μικρών πραγμάτων που συχνά παραβλέπετε. 

Για να καταγράψετε τις ευλογίες, να σχεδιάσετε μια φωτογραφία τους ή να γράψετε ένα σημείωμα στον Κύριο που να τον 

ευχαριστεί. Αποθηκεύστε τις σημειώσεις σε ένα δοχείο που να είναι σε εμφανή σημείο στο σπίτι σας. Ίσως θελήσετε να 

δημιουργήσετε ένα περιοδικό ευγνωμοσύνης και να καταγράψετε τις στιγμές της ευχαριστίας σας σε ένα κενό ημερολόγιο 

που η οικογένεια μπορεί να μοιραστεί, να γράψει και να διακοσμήσει. 

Από καιρό σε καιρό παίρνετε τις σημειώσεις από το δοχείο και τις διαβάζετε ξανά ως οικογένεια. 

Εκπαίδευσέ Με 

Ώρα Προσευχής 

• Η ημέρα των ευχαριστιών είναι ένας τύπος προσευχής. Προσευχηθείτε προσευχές ευχαριστίας για τις πολλές 
ευλογίες στη ζωή σας. Ορίστε μερικά παραδείγματα: 

• • Σε ευχαριστούμε  Ιησού για την θεραπεία _______ ασθένειας. 
• Σε ευχαριστώ για την ομορφιά της φύσης. Τα δέντρα, τα λουλούδια, τον  ήλιο, την απαλή αύρα που είναι όλα 

δώρα από εσένα  για τον καθένα μας. 
• Σε ευχαριστώ Κύριε για την οικογένεια και τους φίλους μου. 
• Σε ευχαριστώ για τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου που μου θυμίζουν πόσο σε χρειάζομαι κάθε λεπτό κάθε 

μέρα.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αυτό το περιεχόμενο προέρχεται από το World Network of Prayer/Kids Prayer Ministry σε συνδιασμό με τις Γυναίκες Προσευχής 

Διεθνώς. 
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