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

Κάντε "Like" στις Ladies Prayer International στο Facebook
Έχουμε ακόλουθους στο Facebook στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες,
τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Κολομβία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κίνα, την
Κένυα, την Κροατία, την Ολλανδία, την Γκάνα, την Τζαμάικα, το Πουέρτο Ρίκο,
τη Νότια Αφρική, τα Φίτζι, την Αυστραλία, την Αυστρία, την Κύπρο, τη
Μαλαισία Ιταλία, Ινδία, Γαλλία, Χιλή, Αγγλία, Αιθιοπία, Λίβανος, Τρινιντάντ,
Τομπάγκο, Νορβηγία, Ονδούρα, Σρι Λάνκα, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα,
Νιγηρία, Βολιβία, Τουρκία, Ιαπωνία.
Αγαπητή υπεύθυνη της Ομάδας Προσευχής, παρακαλούμε επισκέψου τη Διεθνή Προσευχή Γυναικών
στο Facebook και κάνε "Like" στη σελίδα μας !! Facebook Ladies Prayer International Link
Facebook Ladies Prayer International Link
Επίσης προσκάλεσε την ομάδα σου να γραφτεί σε αυτό το δωρεάν ηλεκτρονικό έντυπο στο:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl ή να στείλει με email αίτημα στο:
LadiesPrayerInternational@aol.com
Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με την εκκλησία, τους φίλους και την οικογένειά σας. Σας
ευχαριστούμε που συμμετέχετε σε αυτή την αυξανόμενη διακονία προσευχής και για την βοήθεια
στο να εξαπλωθεί αυτό το ΔΩΡΕΑΝ ενημερωτικό δελτίο και η σελίδα στο Facebook.

Γιατί να Προσευχόμαστε;
Από την Jane Buford

Οι προσευχές μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε
μέρος! Υπηρετούμε έναν Θεό που ακούει και απαντά στις προσευχές μας.
Γιατί να προσευχηθώ ρωτάτε; Η προσευχή κάνει τη διαφορά σε ό, τι κάνουμε.
Η προσευχή είναι μια ανοιχτή πόρτα επικοινωνίας με τον Θεό μας. «Θεός
εγγύθεν είμαι εγώ, λέγει Κύριος, και ουχί Θεός μακρόθεν;
Δύναταί τις να κρυφθή εν κρυφίοις τόποις και εγώ να μη ίδω αυτόν; λέγει
Κύριος. Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γην; λέγει Κύριος. (Ιερεμίας 23:
23-24). Ο Θεός ακούει όλες τις προσευχές μας και μερικές φορές η απάντησή Του είναι "Ναι",
"Όχι", "Ας περιμένουμε" ή "Έχω ένα καλύτερο σχέδιο!" Οι τρόποι Του είναι πάντα καλύτεροι από
τους δικούς μας.
Πριν από χρόνια, κοιτάζαμε σε μια περιοχή για να αγοράσουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι
ανταποκρινόταν στις ανάγκες μας και ήμασταν ενθουσιασμένοι. Πριν δεσμευθούμε στην αγορά
του αφιερώσαμε χρόνο για προσευχή και νηστεία. Στο τέλος, ο σύζυγός μου κι εγώ
αισθανθήκαμε ότι αυτό δεν ήταν σπίτι για εμάς. Απογοητεύτηκα; Ναί. Αλλά λίγο αργότερα
αγοράσαμε ένα άλλο σπίτι. Ενώ ζούσαμε σε αυτό το σπίτι, ο γιος μας ο Μπραντ κέρδισε ένα
νεαρό αγόρι από τη γειτονιά στον Κύριο, ο οποίος ζει για τον Θεό σήμερα. Πάντα η προσευχή
έχει αμοιβή!
Γιατί να προσευχηθούμε ρωτάτε; Επειδή χρειαζόμαστε την καθοδήγησή Του. Ένας πολύ καλός
τρόπος για να ξεκινήσετε την κάθε μέρα σας είναι η προσευχή. Ποτέ δεν ξέρει τι θα φέρει η μέρα.
Θεέ μου, ας μην πάμε μπροστά από τα σχέδιά Σου. Ελάτε με θάρρος στον Θεό και ζητήστε το
Πνεύμα Του να σας οδηγήσει μακριά από τον πειρασμό. Πάνω απ 'οτιδήποτε άλλο, πρέπει να
επιζητούμε την παρουσία Του. Η ζωή γίνεται μερικές φορές δύσκολη. Όταν εισερχόμαστε στο
θρόνο Του, μας δίνει δύναμη, προστασία και σοφία για κάθε καινούργια ημέρα. Θεέ μας,
καθοδηγεί τους δρόμους μας, δίδαξε μας και οδήγησε μας στο μονοπάτι σου. Οδήγησε μας στην
αλήθεια σου. (Βλ. Ψαλμός 25: 4-5.) Ο Θεός θα σας δώσει καθοδήγηση σε οποιεσδήποτε
αποφάσεις ή καταστάσεις βιώνετε.
Γιατί να προσευχηθούμε ρωτάτε; Ως γυναίκες, πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά – είτε τα
δικά μας είτε αυτά που είναι κοντά μας. Ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Δεν μπορούμε να
αποκόψουμε τα παιδιά από τον κόσμο αλλά μπορούμε να προσευχόμαστε και να τα καλύψουμε.
Μπορούμε να παρέμβουμε εκ μέρους τους και να ζητήσουμε από τον Κύριο να τους καλύψει με
σοφία και δύναμη. Μπορούμε να προσευχόμαστε στον Θεό να τους βοηθήσει να κάνουν σωστές
επιλογές. Αυτός ο κόσμος θέτει κακά πράγματα στο μονοπάτι τους αλλά όμως μεγαλύτερος είναι
αυτός που είναι μέσα μας από αυτόν που είναι σε αυτόν τον κόσμο! Καλύψτε τα με όλη την
πανοπλία του Θεού. (Βλ. Εφεσίους 6: 10-18.) Τοποθετήστε αυτές τις Γραφές πάνω στα παιδιά.
Ίσως να είστε η μόνη ασπίδα για μερικά από αυτά τα πολύτιμα παιδιά στις εκκλησίες μας. Δώστε
τους μια κάρτα και ενημερώστε τους ότι προσεύχεστε γι αυτά. Ποτέ δεν θα το ξεχάσουν!
Η προσευχή είναι ένα από τα κύρια όπλα για ό, τι κάνουμε! Καθοδήγηση - ΝΑΙ! Αποφάσεις-ΝΑΙ!
Παιδιά-ΝΑΙ! Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ - ΝΑΙ! Τι προνόμιο που μπορούμε να επικαλεστούμε το όνομά Του
οποτεδήποτε και οπουδήποτε - τώρα!
Σημείωση: Η Jane Buford είναι γενική γραμματέας Της Διακονίας Των Γυναικών του UPCI. Είναι παντρεμένη με τον Π.

Ντάνιελ Μπουφόρντ, ο οποίος είναι συντάκτης για την United Pentecostal Church International. Έχουν δύο γιους, τον
Brandon / Brianne Buford και Brad / Tempie Buford, και τέσσερα εξαιρετικά εγγόνια.

Για Χάρη των Παιδιών Μας
Από την Donna Ten Eyck

Προσευχή: χώρος συνάντησης του ουρανού με τη γη. Ένα μέρος όπου το
αδύνατο γίνεται δυνατό.
"Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο
προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται
μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν." (Εβραίους ια\11:6).
Η αναζήτηση του Θεού με επιμέλεια στην προσευχή καθιερώνει την πίστη
μας στο Ποιος είναι, ανανεώνει την ελπίδα στα πράγματα που δεν έχουμε
ακόμη δει και τελικά μας τοποθετεί στη δεξιά πλευρά της πίστης.
Παρά την αντίσταση, η προσευχή παραμένει ακόμη και όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα για
να κρατηθεί, εκτός από την «πίστη της στιγμής». «Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις,
βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων» (Εβραίους 11: 1 ).
Η πίστη μας επιτρέπει να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου του
Θεού για το μέλλον των παιδιών μας. Ο Θεός θέλει να συνεργαστεί μαζί μας για να βοηθήσει τα
παιδιά μας να ανακαλύψουν τον εαυτό τους ποιοι είναι και πού θα οδηγήσει το μονοπάτι τους.
Πρόσφατα παλεύαμε για κάτι στην προσευχή και δεν φτάναμε πουθενά. Αυτά τα λόγια όμως με
εξέπληξαν. "Donna, πρέπει να σταθείς και να γνωρίζεις ότι είμαι ο Θεός". Αμέσως, πήγα στον
Ψαλμό μς\46:10. " 10 Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός· θέλω υψωθή μεταξύ των
εθνών· θέλω υψωθή εν τη γη. ".
Προσευχόμενη γεμάτη απελπισία, βρήκα τον εαυτό μου να παλεύω με τον Θεό για να φτάσω
στον δικό μου δρόμο. Ήμουν οδηγούμενη και προσηλωμένη στο δικό μου στόχο και όχι
οδηγούμενη από το Πνεύμα Του. Συνειδητοποιώ ότι προσευχόμουν ενάντια στο θέλημα του
Θεού, άρχισα να απομακρύνω τον συναισθηματικό φόβο του αποτελέσματος και επέτρεψα στον
Θεό να προσευχηθεί μέσα από μένα. Ο Κύριος μου υπενθύμισε με ειλικρίνεια ότι είναι κυρίαρχος
σε όλα τα πράγματα.
Πριν προσευχηθούμε, πρέπει να ησυχάσουμε (να απελευθερωθούμε, να αφήσουμε) και "να
γνωρίζουμε" (αναγνωρίσουμε ότι είναι κυρίαρχος). Να παραδώσουμε τις όποιες ιδέες για το πώς
ο Θεός θα ή πρέπει να απαντήσει και να τις αφήσουμε να φύγουν, αρνούμενος να παλέψει με
κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο του σχεδίου
για το δικό του σκοπό.
Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Θα επιτυγχάνουμε
πάντα όταν προσευχόμαστε για τα παιδιά μας αν εφαρμόσουμε ό, τι είπε ο Ιησούς: " Εάν μείνητε
εν εμοί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλητε, και θέλει γείνει εις εσάς."
(Ιωάννης ιε\15: 7).
Γιατί να προσευχόμαστε; Για χάρη των παιδιών μας!

Σημείωση: Η Donna Ten Eyck είναι αναγνωρισμένη από την United Pentecostal Church International. Εργάζεται στην
Γυναικεία επιτροπή του Μισισιπή ως διευθύντρια στις Γυναίκες Διεθνούς Προσευχής. Η Donna είναι επίσης η διοικητική
βοηθός της Prayer Force του Μισισιπή και βοηθά τον ποιμένα Dobbs και τη σύζυγό του Pam στο Word Revival Center
στο Wiggins, Mississippi.

Προσευχή – Γιατί να Προσευχόμαστε;
Από την Teri Spears

"Teri, μόνο και μόνο επειδή το είπα!" Ήταν λόγια που άκουγα συχνά ως παιδί.
Όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν με ένα παιδί, χρησιμοποιείτε το πασπαρτού
- "Επειδή το είπα".
Προσευχόμαστε πολλές φορές μόνο επειδή κάποιος το είπε, χωρίς
πραγματική κατανόηση.
Είναι πραγματικά απαραίτητη η προσευχή; Μήπως χρειάζεται κάποιος
κυρίαρχος, παντοδύναμος, γνωστός, ορατός Θεός τις προσευχές μας; Αν ναι, γιατί;
Πρέπει να επιστρέψουμε στο αρχικό σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο Θεός έκανε τον
Αδάμ που μας εκπροσωπεί όλους. Αυτό που ο Θεός προόριζε για τον Αδάμ, προόριζε για
ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. έδωσε σ’ αυτόν και στους απογόνους του κυριαρχία πάνω στη
γη και τη δημιουργία. (Διαβάστε τη Γένεση 1: 26-28 και τον Ψαλμό 8: 6.)
Περνώντας χρόνο στην παρουσία Του, μαθαίνουμε να μιλάμε όπως θα ήθελε ο Θεός. Ο Αδάμ
εκπροσωπούσε τον Θεό, παρουσιάζοντας τη θέλησή Του στη γη. Για τα καλύτερα ή τα χειρότερα
στη γη εξαρτιόταν από τον Αδάμ και τους απογόνους του. Αν η γη παράμενε παράδεισος, θα
ήταν εξαιτίας του ανθρώπου. Αν τα πράγματα γκρεμίζονταν θα ήταν εξαιτίας του ανθρώπου. Η
ανθρωπότητα ήταν πραγματικά υπεύθυνη.
Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ την εξουσία πάνω στη γη, αλλά ο Αδάμ την έδωσε στον Σατανά.
Εξαιτίας αυτού ο Ιησούς έγινε μέρος της ανθρωπότητας για να διορθώσει το χάος που κάναμε.
Εάν αυτό δεν αποδεικνύει την αγάπη και την αποφασιστικότητα του Θεού να μας
χρησιμοποιήσει, τότε τίποτε άλλο δεν θα μας πείσει.
Μήπως ο Θεός μας χρειάζεται πραγματικά; Ναι και ΟΧΙ. Επειδή είναι Θεός, Είναι πλήρης. Αλλά
επειδή επιθυμεί να είναι σε σχέση, επέλεξε να περιορίσει τον εαυτό του εργαζόμενος μέσα από
μας.
Γιατί λοιπόν ζητώ από τον Θεό σε προσευχή για κάτι που ξέρω ότι θέλει ήδη να κάνει, όπως να
ευλογεί την εκκλησία μας ή να ευλογεί την οικογένειά μας; Είναι επειδή το αίτημά μου τον
απελευθερώνει. Είμαστε σε θέση συνεργασίας. Θέλει μια σχέση βασισμένη στην αγάπη.
Ο Θεός σχεδίασε την προσευχή, όχι μόνο έτσι "γιατί το είπε". Την σχεδίασε για την οικοδομή της
σχέσης και της βασιλείας, τη θέλησή Του στη γη όπως είναι και στον Ουρανό.
Γι’ αυτό προσευχόμαστε!

Σημείωση: Μετά από όλα τα επιτεύγματα της Teri και πάνω από 40 χρόνια υπηρεσίας στη διακονία παράλληλα με τον
σύζυγό της, Steve, είναι πολύ υπερήφανη για τα 3 παιδιά και τα 5 εγγόνια της! Είναι συγγραφέας, εξουσιοδοτημένος
οικογενειακή θεραπευτής και προικισμένη ομιλήτρια.

Η Πρόκληση μου να Προσευχηθώ
Από την Jenny Follmer

Ως μητέρα δύο νέων, όμορφων, ανεξάρτητων παιδιών, συχνά βρίσκομαι σε
δέος! Εάν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είμαι και
τρομοκρατημένη. Υπάρχουν βράδια που η αυτοεκτίμηση της γονικής μου
συμμετοχής περνάει προβλήματα. Μίλησα ευγενικά; Ενθάρρυνα την καλή
συμπεριφορά; Υπήρξα τύπος αυτών των συμπεριφορών; Τους άκουσα;
Ήμουν πολύ αφηρημένη; Ύψωσα τη φωνή μου; Τους αγάπησα αρκετά;
Η αυτοκριτική είναι καλή αλλά συχνά είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου.
Ευτυχώς, ο Θεός με τη χάρη Του μου επιτρέπει στιγμές ενθάρρυνσης, όπου μπορώ να δω ότι το
καλό ξεπερνά το κακό. Μια από αυτές τις στιγμές συνέβη πρόσφατα στην εκκλησία. Ήμουν
απασχολημένη με το να κυνηγάω τον δύο χρόνων γιο μου την ώρα που γινόταν κάλεσμα για
προσευχή και όταν κοίταξα είδα την τετράχρονη κόρη μου να γονατίζει μπροστά στον άμβωνα
με το πρόσωπο στα χέρια της και να προσεύχεται πραγματικά στον Θεό. Αυτές οι σκέψεις της
αποτυχίας και της αμφιβολίας αλλοιώθηκαν σε μια στιγμή και ευχαρίστησα τον Θεό για την
εκπληκτική χάρη Του.
Ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια είναι το Φιλιππησίους 1:6 - «Βέβαιος ων εις αυτό τούτο, ότι
εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού
Χριστού». Πάντα πίστευα ότι ο Παύλος αναφερόταν στα πράγματα που "κάνουμε" για τον Κύριο
ως τα "καλά έργα μας". Πρόσφατα, όμως, ο Θεός έριξε μια σκέψη στο μυαλό μου για αυτό το
εδάφιο σε σχέση με τα παιδιά μου. Είναι μια παράσταση των "καλών έργων" που ο Θεός έχει
αρχίσει μέσα μου - κυριολεκτικά - όταν με επέλεξε να είμαι η μητέρα τους.
Αυτό έχει γίνει ένας φακός που ο Θεός μου έχει δώσει για να βλέπω τη γονική αυτό-αξιολόγηση
μου. Μ’ έχει προκαλέσει να προσευχηθώ περισσότερο για τα παιδιά μου και μαζί τους. Δεν έχει
να κάνει με το πόσο άσχημα μπορεί να απέτυχα ως μητέρα αλλά για μια επανεστίαση του Ποιος
έχει πραγματικά τον έλεγχο. Η πρόκλησή μας είναι να ζήσουμε σύμφωνα με τις Παροιμίες 3:5. "
Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου)". Πρέπει
να στηριχθούμε στον Λόγο του Θεού! Ο Θεός επέλεξε να ξεκινήσει εκείνο το "καλό έργο", αυτό
το παιδί, και δεν κάνει λάθη.
Μπορώ να οδηγήσω τα παιδιά μου να είναι σίγουρα ότι ο Θεός είναι αυτός που με βοηθά να τα
δω να φτάσουν στην τελειότητα Του. «Τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.»
(Φιλιππησίους 4:13). Σε στιγμές που αισθάνομαι ότι μου λείπει η γνώση για να παίρνω καλές
αποφάσεις, δίνει σοφία (Ιάκωβος 1: 5). Όταν γεμίζω με φόβο, με καθησυχάζει. Είναι ο
προστάτης μου (Ψαλμός 91:1-2). Έτσι, να ενθαρρύνεστε και να είστε βέβαιοι σήμερα. Ο Θεός
σας επέλεξε και αυτό που ξεκίνησε μέσα σας, θα το τελειοποιήσει, θα το προστατεύσει μέχρι το
τέλος.
Σημείωση: Η Jenny Follmer, ο σύζυγός της και τα δύο τους παιδιά διορίστηκαν πρόσφατα ως ενδιάμεσοι ιεραπόστολοι
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού υπηρετούσαν εκεί ως συνεργάτες στις αποστολές για σχεδόν δέκα χρόνια. Είναι

αναγνωρισμένη από την UPCI και είναι υπεύθυνη στην Γυναικεία Διακονία της περιοχής.

Από το Ταχυδρομείο

•
•

•

• Αγαπητό LPI, απλά θα ήθελα να πω ότι τα ενημερωτικά δελτία μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολύτιμα. Εκτιμούμε τον Λόγο. Θαυμαστό!!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για όλα αυτά που περιέχονται! -Αnnette T
• Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνετε. Οι εμπνευσμένες δημοσιεύσεις σας στο
Facebook είναι τόσο χρήσιμες όσο επιθυμούμε και ενθαρρύνουμε τις γυναίκες στην
Εκκλησία του Surrey, BC! – Αδ. Μπίλι
• Δόξα στον Κύριο, είμαι η Αδ. Monalisa T. Sarmiento από την Pampanga Φιλιππίνων,
σύζυγος ποιμένα για 28 χρόνια και μία από τους βοηθούς στην Γυναικεία διακονία της
περιοχής μας εδώ στις Φιλιππίνες. Μοιράζομαι τα άρθρα σας με τις γυναίκες μας στην
εκκλησία και είναι πραγματικά μια μεγάλη ευλογία για αυτές, ο Θεός να σας ευλογεί
όλους.
• Φοβερό ενημερωτικό δελτίο! Μου αρέσει να το μεταφράζω στα ινδονησιακά. Η Αγάπη
και οι προσευχές μας μαζί σας, -Vani Marshall.

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 Γιαπωνέζο μεταφραστή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μόνιμους Ιάπωνες,
Σέρβους και Βούλγαρους μεταφραστές.

Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να στείλετε στο
LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη λίστα μας!
Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!

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.
Three Priorities of Prayer...

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).

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Τα παιδιά ζούν σ ένα περιβάλλον που έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν πνευματικά και
συναισθηματικά.
NEW BEGINNINGS Φροντίδα για τις μητέρες που σκέφτονται την υιοθεσία.
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.

Εγγραφήκατε στο Περιοδικό Reflections;
Αυτό το διμηνιαίο περιοδικό θα σας ευλογήσει και θα σας εμπνεύσει. Τα 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 στο LadiesMinistries.com

