Η Χαρά του Ταξιδιού

Ladies Prayer International Newsletter

United Pentecostal Church Δεκέμβριος 2016

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

Η Χαρά του Ταξιδιού
Από την Adena Pedigo

Είμαι ευλογημένη που έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μου δίδαξε να
βλέπω τα ευχάριστα πράγματα στη ζωή. Κάθε νέα μέρα παρουσιάζει
συνθήκες που έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν την πιο σκοτεινή, την πιο
άσχημη και πιο επώδυνη πλευρά της οποιαδήποτε κατάστασης. Ωστόσο, οι
γονείς μου μου ενστάλαξαν μέσα μου την δυνατότητα που έχουμε πάντα να
αναγνωρίζουμε την καλή, την ευχάριστη, την φωτεινή πλευρά του
πράγματος.
Ο πατέρας και η μητέρα μου διηγούνται συχνά ατελείωτες ιστορίες από τα ταξίδια που έχουν
κάνει. Ενώ οι καταστάσεις που αντιμετώπιζαν ήταν άσχημες, οι γονείς μου αντ’ αυτού
επέλεγαν να βρίσκουν το καλό και το ευχάριστο ακόμη και το αστείο μέσα σ’ αυτές.
Η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές, αλλά το να είσαι σε θέση να βρίσκεις το καλό,
τη χαρά - και ίσως το χιούμορ - στις κακές καταστάσεις μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ τον
τρόπο αντιμετώπισης και συναίσθησης των σκληρών πραγμάτων στη ζωή.
Η ζωή είναι ένα ταξίδι στο οποίο θα συμβούν και καλά και καλά πράγματα σε όλους μας. Ο
απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει στους Ρωμαίους 8 ότι αν μείνουμε με σταθερότητα στην
ασφάλεια της αγάπης του Θεού, θα καταλάβουμε ότι οι συνθήκες έρχονται μόνο για να μας

διαμορφώσουν και να μας πλάσουν, αλλά ποτέ για να μας καταστρέψουν.
"Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους
κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· (Ρωμαίους η\8:28).
Αν δεν χάνουμε την ελπίδα, αν δεν χάνουμε την πίστη μας, αν συνεχίσουμε να αγαπάμε τον
Θεό και να αναζητούμε το θέλημά Του μέσα από κάθε καλό και κάθε κακό, όλα τα πράγματα
θα εργάζονται από κοινού για το καλό. Μόλις τρία εδάφια αργότερα, ο Παύλος δίνει έναν σαφή
λόγο για να βλέπουμε πάντα την καλή πλευρά των πραγμάτων:
" Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ' ημών;"
(Ρωμαίους η\8:31).
Μπορώ να βρω τη χαρά και την ειρήνη σε κάθε περίπτωση, επειδή ο Θεός είναι για μένα και
κανένα όπλο που στρέφεται εναντίον μου δεν θα ευημερήσει. Ακόμα και όταν κάνω λάθη ή
όταν ένα σύννεφο σκοτεινιάζει τα πάντα, μπορώ να βρω ένα καλύτερο μονοπάτι επειδή ο Θεός
εργάζεται όλα τα πράγματα για το καλό μου.
Όταν τα πράγματα φαίνονται σκληρά, θλιβερά και χωρίς ελπίδα να πάρεις θάρρος και να
σταθείς ισχυρή. Παρέμεινε επικεντρωμένη στο θέλημα του Θεού και επέλεξε να “χαρείς τη
διαδρομή." Λατρεύω αυτόν τον ύμνο που έγραψε ο σύζυγός μου με τίτλο "Είτε έτσι είτε αλλιώς
θα κερδίσουμε." Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, όχι αυτό που αντιμετωπίζουμε
καθημερινά όχι η διαδικασία. Βρείτε τη χαρά και την ελπίδα σε κάθε περίσταση. Είτε το
καταλάβουμε σε αυτή τη ζωή είτε όταν θα φτάσουμε στον ουρανό – με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο θα κερδίσουμε.
Η προσευχή μου είναι να διδάξω τα παιδιά μου όπως οι γονείς μου δίδαξαν εμένα ότι μέσα
από κάθε κατάσταση ο Θεός έχει τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Επιδιώξτε το Θεό
και το θέλημά Του με όλη την καρδιά σας, πάντα να ψάχνετε για το καλό σε κάθε κατάσταση.
Επιλέξτε τη χαρά για το ταξίδι της ζωής σας.
" Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν
Πνεύματι Αγίω· " (Romans 14:17).
Σημείωση: Η Adena Pedigo είναι πρόεδρος των Indiana Ladies Ministries. Αυτή και ο σύζυγος της ο Tim είναι βοηθοί
ποιμένα στην εκκλησία του Calvary Tabernacle in Indianapolis, υπό τον ποιμένα Paul D. Mooney. Έχουν ευλογηθεί
με δύο παιδιά τους Maci and Georgeon Pedigo.

Χαρά για το Ταξίδι
Από την Sandy Jordan

Το λεξικό Webster ορίζει τη χαρά ως «ένα συναίσθημα μεγάλης
ευχαρίστησης που προκαλείται από κάτι εξαιρετικά καλό ή ικανοποιητικό.
Ένα αίσθημα μεγάλης ευτυχίας"
Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε παντρεμένοι δέκα χρόνια χωρίς να
μπορέσουμε να αποκτήσουμε παιδιά. Ο Θεός μας ευλόγησε με ένα θετό γιο,
τον οποίο όταν επιτέλους τον είδαμε για πρώτη φορά – με τα σγουρά
κοκκινωπά ξανθά μαλλάκια του - θυμάμαι τη χαρά που είχα. Ρώτησα την κυρία, "Είναι δικός
μας, πραγματικά δικό μας;" Είπε, «Ναι, αυτός είναι!" Είχαμε μείνει εκστατικοί.
Δυόμισι χρόνια αργότερα, ένα άλλο μικρό αγόρι ήρθε στο σπίτι μας τότε ζήσαμε και πάλι
μεγάλη χαρά. Είχαν μια τέτοια γλυκιά διάθεση ήταν πολύ ήρεμα και καθόλου απαιτητικά. Στη
συνέχεια, δύο χρόνια αργότερα, ένα κοριτσάκι δεκαπέντε μηνών εντάχθηκε στην οικογένειά

μας. Τι χαρά έφεραν αυτά τα τρία παιδιά στη ζωή μας - στους γονείς μας, στις οικογένειές μας,
στις εκκλησίες μας, στους φίλους μας - και ολοκλήρωσαν το ταξίδι μας. Διάβασα μια κινέζικη
παροιμία που έλεγε «Μια χαρά σκορπίζει εκατό λύπες» και μπορώ να το σχετίσω με αυτό.
Νιώθαμε σαν να μας έδωσε Θεός αυτά τα τρία παιδιά και διέγραψε τις αναμνήσεις των τόσων
χρόνων ατεκνίας.
Μεγάλωσαν και παντρεύτηκαν. Όταν είδα την κόρη του μεγαλύτερου γιού μου, Kinzie,να
γεννιέται, εγώ έκλαιγα με δάκρυα χαράς. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα εγγόνια! Μείναμε πολύ
κοντά μεταξύ μας με τα χρόνια και όταν ήταν οκτώ χρονών, την πήγα στην κατασκήνωση του
Οχάιο, όπου έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Θα μπορούσα να λέω κι εγώ σαν τον Ησαΐα στο 61:10,
«Θέλω ευφρανθή τα μέγιστα επί τον Κύριον· η ψυχή μου θέλει αγαλλιασθή εις τον Θεόν μου·
διότι με ενέδυσεν ιμάτιον σωτηρίας, με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίον
ευπρεπισμένον με μίτραν και ως νύμφην κεκοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλλωπίσματα.»
Τον επόμενο Ιανουάριο, στο Συνέδριο Because of the Times, ζήτησα από την προ γιαγιά της
να με βοηθήσει στην προσευχή ώστε η Kinzie να νιώσει την ανάγκη να βαπτισθεί. Είχαμε
συμφωνήσει και οι δύο να προσευχηθούμε. Τον επόμενο Ιανουάριο, ήμασταν και πάλι στο
δρόμο για την Λουιζιάνα και θα περνούσαμε λίγες μέρες με την Kinzie εκεί. Ανέφερα στη
μητέρα της σχετικά για τη βάπτισή της. Αρκετές ημέρες αργότερα, μας κάλεσε πίσω για να μας
πει ότι η Kinzie ήθελε να βαπτιστεί και ότι ήθελε τον παππού της να της κάνει την τιμή. Ο Θεός
απάντησε στις προσευχές μας και την είδαμε να βυθίζεται στο πολύτιμο όνομα του Ιησού. Ο
Ψαλμός 95:1 λέει, «Δεύτε, ας αγαλλιασθώμεν εις τον Κύριον· ας αλαλάξωμεν εις το φρούριον
της σωτηρίας ημών.»
Είδα ένα βιβλίο με τίτλο, «Χαρά στο Ταξίδι: Ψάχνοντας Χαρά στις καθημερινές στιγμές." Κάθε
μέρα στο ταξίδι της ζωής μας, μπορούμε να βρούμε "το συναίσθημα της μεγάλης
ευχαρίστησης» - τη χαρά - και αυτό ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες χαρές στο ταξίδι
μου!
Σημείωση: Η Sandy Jordan έχει ζήσει στο Τολέδο του Οχάιο, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Οι γονείς της, ο Fred
και η Βέρα Kinzie, ποίμεναν την πρώτη Αποστολική Εκκλησία για τριάντα χρόνια. Ο σύζυγός της Mark Jordan έγινε
ποιμένας και υπηρέτησε σαράντα χρόνια πριν να αποσυρθεί πριν λίγο καιρό. Ο αδελφός της εξακολουθεί να εργάζεται
ως Υπεύθυνος στην Περιφέρεια του Οχάιο. Ταξιδεύει μαζί του και επίσης προσέχει και τα εγγόνια της όσο πιο συχνά
μπορεί. Εξακολουθούν να πηγαίνουν στην εκκλησία του Τολέδο και αγαπούν να είναι μέρος της και να βοηθούν τον
νέο ποιμένα και την σύζυγό του Κρις και Jen Ντίλινγκαμ.

Η Χαρά του Κυρίου
Από την Clara Brett

" Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας." (Α΄ Τιμοθέου
ς\6:6).
Υπήρξε μια εποχή που ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι το να νιώσω
ευχαριστημένη θα ήταν μια πάλη. Τρία παιδιά που ήρθαν αργότερα, το
έργο του Θεού στην εκκλησία και η δουλειά. Καταλαβαίνω τον αγώνα για
«ικανοποίηση». Είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς στην παγίδα της
κατάθλιψης νιώθοντας ότι δεν μπορεί να σταθεί σωστά για τους άλλους και
για τον εαυτό του και να έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα απλά δεν είναι αρκετές
για να κάνω ό, τι θα ήθελα να κάνω: Να χτίσω μια εκκλησία, να φέρω την αλήθεια στον κόσμο,
να παρακολουθώ τις εξελίξεις, να ετοιμάζω τα φαγητοδοχεία, να αλλάζω τις πάνες, να πλύνω
τα ρούχα, να βρίσκω ώρα για προσευχή, να είμαι σύζυγος, να αναπνέω, να πάω στη δουλειά,
να διδάξω, να μαγειρέψω - και να τα κάνω όλα αυτά ξανά και ξανά.
Τι να κάνει λοιπόν κανείς όταν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για όλα αυτά και από την άλλη δεν
πλησιάζει το επίπεδο και τον τρόπο που πρέπει να γίνουν; Τι να κάνω όταν νιώθω αδύναμη
και ανίκανη;

Υπάρχει μόνο μία τέλεια απάντηση. Να ακούσω τη γλυκιά, υπομονετική, και αγαπητή φωνή
του Κυρίου μου, ο οποίος μου ζητά να βγω από την τρέλα μου ή απ’ ότι δημιουργούν οι άλλοι
γύρω από τον εαυτό μου. Βρείτε μια στιγμή το πρωί να επικαλεστείτε τον Κύριο να του
ζητήσετε να καθοδηγήσει την ημέρα σας. Δώστε Του αυτά που πρέπει να κάνετε που θα
μπορούσατε να κάνετε και θα θέλατε να κάνετε. Όσο πιο πολύ ακούω τη φωνή Του είμαι σε
θέση να εστιάσω και να μπω σε τάξη. Όσο πιο πολύ στηρίζομαι στη δύναμη Του τόσο
καλύτερα γίνονται τα πράγματα.
Ο Θεός δεν έχει την πρόθεση να αγωνιούμε πάνω από τα καθημερινά πράγματα. Ούτε και στα
δύσκολα πράγματα. “Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους
πειρασμούς,” (Ιάκωβος α\1: 2). Το ταξίδι της ζωής μας, μας φέρνει μέσα σε διάφορες δοκιμές
και στις δοκιμές της πίστης μας. Σε αντάλλαγμα, αυτή η δοκιμή παράγει την υπομονή μέσα
μας.
Καταλαβαίνω ότι οι εποχές αλλάζουν και αυτή η σεζόν είναι τέλεια και σωστή για μένα αυτή τη
στιγμή. Το ταξίδι της ζωής έχει μετατοπίσεις και αλλαγές. Μια μέρα τα παιδιά θα μεγαλώσουν
και τα πράγματα θα αλλάξουν. Αυτά τα χρόνια όμως είναι ένα δώρο από τον Θεό, ακριβώς
όπως και τα προηγούμενα ήταν και τα επόμενα χρόνια θα είναι. Η χαρά για το ταξίδι
προέρχεται όταν κάθε μέρα τη ζούμε στο έπακρο, διότι «η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας»
(Νεεμίας η\8:10). Μπορεί να είναι στις 2:00 π.μ. καθώς αλλάζω τα σεντόνια όταν το μωρό μου
είναι άρρωστο ή όταν το πεντάχρονο παιδί μου έρχεται στο σπίτι από το σχολείο και μου λέει
πως δίδαξε στο συμμαθητή του να προσεύχεται.
"Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, ώστε
να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου." (Ρωμαίους
ιε\15:13)
Σημείωση: Η Clara Brett είναι σύζυγος ποιμένα στην πατρίδα της, τη Δανία. Είναι επίσης μητέρα τριών παιδιών και
δικηγόρος. Προσπαθεί να κάνει ό, τι χρειάζεται, μουσική, Κυριακό Σχολείο και διδασκαλία.

Πολεμιστής της Προσευχής
Από την Jean Tir

Οι συνάδελφοί της την έλεγαν "Πτυχιούχα Νοσοκόμα" και "Συνταγματάρχη
Potter". Την φώναζα "μαμά" και "Πολεμιστή της Προσευχής." Ως νοσοκόμα,
ήξερε πώς να δίνει παραγγελίες, να συμπληρώνει διαγράμματα, και να
φροντίζει τα πάντα με αγάπη. Το πιο σημαντικό, ήξερε πώς να προσεύχεται
και να περιμένει την απάντηση του Θεού. Θυμάμαι μια καθοριστική στιγμή
στη ζωή μου, όταν η μαμά, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά τόσο της
νοσηλεύτριας όσο και του πολεμιστή της προσευχής μου δίδαξε τις βασικές
αρχές της προσευχής, της προετοιμασίας, και της δοξολογίας.
Όταν ήμουν δώδεκα χρονών, πέρασα κάποιες μέρες ανάρρωσης στο νοσοκομείο μετά από
εγχείρηση στις αμυγδαλές μου. Όλα φαίνονταν μια χαρά αλλά η μαμά προσευχόταν στον Θεό
που την είχε προειδοποιήσει με ένα όνειρο ότι θα έπρεπε να μπούμε στο χειρουργείο για
δεύτερη φορά. Φυσικά δεν μου είπε τίποτα για να μην με φοβίσει. Αντ 'αυτού η μαμά συνέχισε
να προσεύχεται και να εμπιστεύεται τον Θεό. Στάθηκε πάνω στην υπόσχεση του Λόγου του
Θεού: "Και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.” (Α'
Πέτρου ε\5: 7).
Παρά το γεγονός ότι ο πολεμιστής της προσευχής εμπιστεύονται τον Θεό, ως νοσοκόμα όμως
καταλάβαινε ότι χρειαζόταν να γίνουν ορισμένες προετοιμασίες. Η μητέρα, γνωρίζοντας ότι δεν
θα μπορούσε να είναι μαζί μου όλη την ώρα και να αφήσει την μικρότερη αδελφή μου μόνη
της, προσέλαβε μια φίλη της, η οποία ήταν ιδιωτική νοσοκόμα για να μένει μαζί μου στις
διανυκτερεύσεις στο νοσοκομείο. Η Αγία Γραφή διδάσκει στον Ιάκωβο β\2:26 ότι «η πίστη
χωρίς έργα είναι νεκρή." Η πίστη της μητέρας μου στο Θεό εκδηλώθηκε με πράξεις. Όταν τα

ράμματα μου έσπασαν, προκαλώντας μου μια σοβαρή αιμορραγία, δεν ήμουν μόνη. Ο Θεός
ήταν μαζί μου και η νοσοκόμα επίσης. Μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση, ξύπνησα για
να δω τη φροντίδα στο πρόσωπό της μαμάς μου και να ακούσω τα παρηγορητικά λόγια της,
"Τζέιν, θα γίνεις καλά αγάπη μου."
Μέσα από τις πράξεις και τη στάση της εν τω μέσω των κρίσεων, η μαμά μου μου δίδαξε ότι η
αξία της προσευχής και της προετοιμασίας ενισχύεται από τη δύναμη της δοξολογίας. Παρά το
γεγονός ότι ευχαρίστησε και ήταν ευγνώμων για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το
προσωπικό του νοσοκομείου που φρόντισε για μένα, επιφύλαξε τον υψηλότερο έπαινο για τον
Κύριο της τον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία που μοιράστηκε με τους συναδέλφους της για τις
χειρουργικές επεμβάσεις μου τους αποκάλυψε έναν ζεστό και στοργικό Σωτήρα που
φανερώνονταν ως Θεραπευτής. Μέσα από το παράδειγμα της μητέρας της, η μητέρα μου ως
παιδί έμαθε να δίνει τον έπαινο στον Θεό που την αγαπούσε και είχε αναλάβει την φροντίδα
της.
Αν και η μαμά πέρασε από αυτή τη ζωή στον ουρανό πριν λίγο καιρό, η κληρονομιά της
συνεχίζεται. Τα μαθήματα που η μητέρα μου με δίδαξε όταν ήμουν μόλις δώδεκα χρονών
εξακολουθούν να παρέχουν δύναμη και αντοχή στη ζωή μου ως ιεραποστόλου σήμερα.
Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε μια μητέρα που μου δίδαξε τις ανεκτίμητες αρχές της
προσευχής, της προετοιμασίας και της δοξολογίας.
Σημείωση: Η Jean Tir έχει συμμετάσχει στο έργο των αποστολών για πάνω από είκοσι χρόνια στη Σλοβακία,
ξεκινώντας στο πλαίσιο του προγράμματος AIM, στη συνέχεια προχώρησε βαθύτερα στις Ιεραποστολές. Αυτή και ο
σύζυγός της ο Στίβεν Tir έχουν διοριστεί να εκπροσωπούν τα έθνη της Σλοβακίας και της Σερβίας. Η Jean αγαπά την
επαφή με τους ανθρώπους στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα ως ηγέτης στις Γυναικείες Διακονίες και ως δασκάλα
στο Βιβλικό Σχολείο.

Από το Ταχυδρομείο
Είθε ο Κύριος να σας ευλογεί άφθονα για όλα όσα κάνετε για αυτή την πολύ χρήσιμη διακονία
της προσευχής. Επεκτείνεται πολύ μακριά και είναι μια ευλογία για τόσα πολλά άτομα σε όλο
τον κόσμο. -Dianna Tuttle, EME Ladies Ministries Coordinator
~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Αγαπητή αδελφή Akers,
Χαιρετίσματα από το Λίβανο! Δόξα στον Κύριο για το αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο. Πολλές
ευλογίες, Αδελφή Mariann Starin, LPI Arabic translator

~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui viennent a point rencontrer mes multiples
question! j'étais sur le point de me laisser submergée par le doute et l'inquiétude. les partages
inspirants de nos sœurs viennent me rassurer et me redonner la force de continuer! Merci
sœur Cornnie,merci sœur Miriam, merci sœur Linda Que le Seigneur vous bénisse!
Μετάφραση στο περίπου ... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια που
απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις μου! Ήμουν βυθισμένη μέσα στην αμφιβολία και το άγχος.
Αυτά τα εμπνευσμένα άρθρα από τις αδελφές μας με καθησύχασαν και βοήθησαν την πίστη
μου για να συνεχίσω! Σε ευχαριστώ αδελφή Cornnie, σε ευχαριστώ αδελφή Miriam, σε
ευχαριστώ αδελφή Linda Que ο Κύριος να σας ευλογεί!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Από την Συντάκτρια
Ο Θεός κάνει θαυμαστά!
Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα
διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά,
Ρωσικά, Ελληνικά, Αραβικά και Φαρσί, Τσέχικα, Σουαχίλι, Ουγγρικά και
Ταγγαλέζικα, Ινδονησιακά και Ρουμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Ινδικά και
Γεωργιανά.
Έχουμε έναν προσωρινό Ιαπωνέζο μεταφραστή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για
μόνιμους Ιάπωνες, Σέρβους και Βούλγαρους μεταφραστές.
Debbie Akers

Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να
στείλετε στο LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη
λίστα μας!
Επισκεφτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη
σελίδα μας!

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

Διακονίες που υποστηρίζουμε...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Τα παιδιά ζουν σ’ ένα περιβάλλον όπου έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν
πνευματικά, φυσικά και συναισθηματικά.
NEW BEGINNINGS Μητρική φροντίδα για τις λεχώνες που σκέφτονται την υιοθεσία
των παιδιών σε θετούς γονείς.
HAVEN OF HOPE Ένα πρόγραμμα για κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 13-16 με προβλήματα
συμπεριφοράς.
LIGHTHOUSE RANCH για αγόρια που τραυματίζονται ή πληγώνονται από άλλα έφηβα αγόρια.

Do You Subscribe to Reflections Magazine?
Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections;
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. ΆΤα
άρθρα είναι Βιβλικά και σχετικά με την σημερινή χριστιανή γυναίκα. Γράψτε
τον εαυτό σας, μια φίλη ή παραγγείλετε χονδρική για την εκκλησία σας.

Εγγραφείτε online!

See what's happening on our social sites:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-3734482| LadiesMinistries.org
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