φυλακαί έκχεονην
έμπέμπο
αrise, cry out i
ύψωσον
Θρήνοι 2:19
ο

Σηκώθητι, βόησον την νύκτα, όταν αρχίζωσι αι
φυλακαί, έκχεον την καρδίαν σου ως ύδωρ
έμπροσθεν του προσώπου του Κυρίου
ύψωσον προς αυτόν τας χείρας σου, δια την
ζωήν των νηπίων σου, τα οποία λειποθυμούσιν από της πείνης επί των άκρων πασών των
οδών. ΘΡΗΝΟΙ 2: 19

Ίδιο Όραμα – Νέα Ονομασία
Πρώην Μητέρες σε επικοινωνία
Ιανουάριος 2012
Αγαπητές προσευχόμενες μητέρες, αρχηγοί, άτομα επικοινωνίας, και συντονίστριες της Περιοχής, του
Νομού και της κάθε Χώρας στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστούμε για κάθε μία από τις πολύτιμες προσευχές σας και για την
αφιέρωσή σας στις « Προσευχόμενες μητέρες», στην Ευρώπη. Σας εκτιμούμε
τόσο πολύ!!!!

Θυμάμαι πολύ καλά, όταν η μεγαλύτερη κόρη μας άρχισε το Νηπιαγωγείο. Μαζί με τον σύζυγό
μου και την κόρη μας, πήγαμε στο σχολείο με μεγάλες προσδοκίες. Ταυτόχρονα, όμως είχαμε βαριά
καρδιά. Πως η κόρη μας θα μπορέσει να αντέξει όλες τις δοκιμασίες που θα συναντούσε? Επιστρέφοντας σπίτι,
προσευχηθήκαμε για την κόρη μας και την παραδώσαμε ολοκληρωτικά στα χέρια του Θεού. Όταν έμεινα μόνη,
ένοιωσα την ανάγκη μέσα από την καρδιά μου, να προσεύχομαι συχνά για αυτήν και το σχολείο της. Ενοιωσα
πως η προσευχή μου δεν ήταν αρκετή. Το παιδί μας χρειαζόταν άμεση προστασία και ενίσχυση μέσω της
προσευχής. .Αποφάσισα να προσεύχομαι ειδικά για αυτήν και το σχολείο της, κάθε εβδομάδα. Ρώτησα και
άλλες μητέρες στην γειτονιά, εάν ήθελαν να προσεύχονται μαζί μου για τα παιδιά μας. Δέχθηκαν αμέσως. Αυτό
συνέβη πριν από 19 χρόνια. Όταν κοιτάζω πίσω στα χρόνια αυτά, θα μπορούσα να γράψω βιβλία για όλες τις
εμπειρίες που είχαμε μαζί. Η κόρη μας αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες και κινδύνους. Σαν νέα μητέρα, ποτέ δεν
φαντάσθηκα για όσα θα αντιμετωπίζαμε. Αλλά ο Θεός ήταν αληθινός! Κρατούσε στα χέρια Του και προστάτευε
το παιδί μας. Όχι μόνο την κόρη μου, αλλά και εμένα, την μητέρα της. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Θεός
εργάσθηκε στην καρδιά μου, σαν μητέρα. Η καρδιά μου γέμισε με βαθιά ευγνωμοσύνη και πάθος να πω και σε
άλλες μητέρες, για τον μοναδικό Θεό και να μοιρασθώ το μήνυμα από τις « Προσευχόμενες Μητέρες» στην
Ευρώπη!
Με την πάροδο του χρόνου κατάλαβα ότι η κατάσταση της καρδιάς μου είναι πολύ σημαντική στον Θεό, όταν
προσεύχομαι για τα παιδιά μου. Θα μπορούσε η καρδιά μου να είχε άμεσο αντίκτυπο στο αν ο Θεός άκουγε τις
προσευχές μου? Η Βίβλος λέει ότι είναι δυνατόν και με έκανε να σκεφθώ ( Ιάκωβος 4 :3 ). Ταυτόχρονα,
μπορούμε να επιβεβαιωθούμε από την δύναμη ενός μόνο προσευχόμενου ατόμου, που έχει ευθεία καρδιά. Ο
Ουρανός και η Γη μπορούν να μετακινηθούν από την δύναμη της προσευχής.
"Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου, ενθέρμως γενομένηs." Ιάκωβος 5:16 β
Αγαπητές μητέρες, δεν γνωρίζω που στέκεσθε με την πίστη σας, αυτή την στιγμή, αλλά θα ήθελα να σας
ενθαρρύνω να δώσετε την καρδιά σας στον Ιησού και να τον αφήσετε να σας καθαρίσει. Παραδώστε Του την
καρδιά σας. Ο χρόνος της εξομολόγησης στην προσευχή μας στις συναντήσεις μας, μας δίνει « την ώρα της
καρδιάς» με τον Θεό κάθε εβδομάδα, κάντο πράξη.! Κάθε μια από τις προσευχές σας πρέπει να είναι γεμάτες με
δύναμη για να βοηθήσουν να φέρουν την εντυπωσιακή αλλαγή στα παιδιά και στα σχολεία στην Ευρώπη.
Προσεύχομαι για αυτό!
Αυτό τον χρόνο, η κίνηση « Μητέρες σε επικοινωνία» υιοθέτησε καινούργιο όνομα. Μετά από πολύ προσευχή, η
Ιεραρχεία στην Αμερική, αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα .Το νέο όνομα «Προσευχόμενες Μητέρες» εκφράζει
πολύ καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε: προσευχόμαστε! ( Περισσότερες πληροφορίες για την νέα ονομασία
μπορείτε να βρείτε στο www.momsinprayer.org.
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