„Kelj föl, jajgass az éjszakában,
az őrködés kezdetén!
Öntsd ki szívedet, mint a vizet,
az Úr színe előtt!
Emeld föl hozzá kezeidet
gyermekeid életéért,
akik elaléltak az éhségtől
minden utcasarkon.”
JerSir /2:19/

August 2012
Kedves Imádkozó Édesanya, kedves Csoportvezető Európában!

Köszönet minden egyes értékes imádságért, melyet az európai gyermekekért és iskolákért
mondtatok, s melyeknek örökkévaló értékük van.
A svájci kormány egyik közbenjárója azt mondta egyszer, hogy öt terület van, mely nagymértékben
befolyásolja egy ország jövőjét. Az egyik ezek közül az oktatás. Ezekkel a szavakkal bátorított engem:
„Kathrin, imáid nagy áldást jelentenek a nemzet jövőjére nézve.” Ez mélyen megérintett engem.
Amikor a ma gyermekeiért és iskoláiért imádkozunk, hatással vagyunk gyermekeink és unokáink
jövőjére.
Az utóbbi hetekben sok országot sikerült meglátogatnunk a csapatommal és bátorítanunk az
édesanyákat az imádkozásra. Szeretnék egy rendkívül különleges élményt megosztani veletek. KeletEurópában utaztunk, amikor megkérdeztem egy édesanyát: „Milyen nehézségeket hordozol a
gyermekeiddel kapcsolatban?” Ezt válaszolta: „Az egyik legnagyobb probléma az, hogy alig számít,
milyen osztályzatot kapnak a gyermekeink az iskolában, mert később senki sem törődik a jegyeikkel.
Ezért a gyermekek úgy érzik, nincs értelme keményen dolgozni. Kicsi az esélye, hogy munkát
találnak.”
Folyamatosan visszatértem ehhez a gondolathoz. Megkérdeztem Istent: „Hogyan találhatnak ezek az
országok kiutat ilyen mély szegénységből és kétségbeesésből?” Hirtelen ráébredtem, mekkora áldás,
amikor édesanyák együtt, egységben imádkoznak, nemcsak szellemi szinten, hanem gyakorlati
módokon is. Újra és újra megtapasztaltuk, Isten hogyan változtathatja meg teljesen a körülményeket,
tárhat fel új lehetőségeket, változtathatja meg a tanárok és a diákok szívét és hozzáállását.
Jézus mondott egy példázatot egy özvegyasszonyról, aki nem hagyta abba a kérést. A lehetetlen
lehetségessé vált és a bíró megkönyörült rajta (Lk 18:1-8). Hasonló módon Isten megígérte, hogy
meghallja az imádságainkat és gondoskodik a gyermekeinkről szellemi és gyakorlati úton egyaránt.
„Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És
várakoztatja-e őket?” (Lk 18:7)
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Hiszem, hogy ha mi édesanyák állást foglalunk és imádkozunk a gyermekeinkért, az iskoláikért és a
jövőjükért, Isten meghallgatja az imádságainkat. Hatalmas csodákat tesz. Ezért akarlak bátorítani
titeket, hogy tartsatok ki és folytassátok a Közbenjáró Édesanyák órátokat a nyári szünet után.
Hívhatnátok más édesanyákat is, hogy csatlakozzanak hozzátok!
2012. szeptember 16. „Áldd meg a mi iskoláinkat vasárnap” (Bless Our Schools Sunday). Ez
lehetőséget ad arra, hogy különböző gyülekezetekben és közösségekben együtt imádkozzunk és
meséljünk másoknak a Közbenjáró Édesanyákról. A www.momsinprayer.org/events/bless-ourschools oldalon további információk találhatók az eseményről.

Reményekkel telve és Krisztus szeretetében osztozva:
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