Arise, cry out in the night, as the watches
of the night begin; pour out your heart like
water in the presence of the Lord. Lift up
your hands to him for the lives of your
children, who faint from hunger at the
head of every street.
Lamentations 2:19

Σεπτέμβριος 2013
Αγαπητές προσευχόμενες μητέρες,
Πριν από λίγο καιρό, καθώς προσευχόμουν για την Ευρώπη, βίωσα κάτι ιδιαίτερο.
Ένιωσα μια άνευ όρων, ολόψυχη κι αληθινή αγάπη για αυτές τις χώρες, μια αγάπη που
μόνο ο Θεός έχει και μπορεί να δώσει. Την ίδια στιγμή όμως ένιωσα και μια βαθιά θλίψη
επειδή πολύ συχνά, εξαιτίας του ότι δεν συνειδητοποιούμε αυτή τη θαυμαστή αγάπη του
Θεού προς εμάς, φτάνουμε στο σημείο και να την απορρίπτουμε ακόμη μερικές φορές.
Για μια στιγμή συνειδητοποίησα πώς μπορεί να αισθάνεται ο Ιησούς.... Είναι εδώ μαζί
μας και λαχταρά να μας περιλούσει με την αγάπη του, τη χάρη του και τη ζεστή
συμπόνιά του για εμάς, τα παιδιά μας, τους δασκάλους τους, τα σχολεία, κι εμείς ούτε
καν το συνειδητοποιούμε.
Άρχισα να σκέφτομαι, «τι θα γινόταν, αν έφευγε ο Ιησούς, επειδή θα ήταν
ανεπιθύμητος;» Κι ήταν εκείνη η στιγμή που άρχισα να προσεύχομαι να μας δώσει μια
βαθύτερη λαχτάρα για την παρουσία του, να γίνει επιθυμία της καρδιάς μας να τον
έχουμε μαζί μας στα χωριά μας, στις πόλεις μας, με τα παιδιά μας και να αγγίξει όλο και
περισσότερες μητέρες.
Αυτό κάνουμε στην διακονία των ΠΠΜ, συναντιόμαστε με άλλες μητέρες για να
προσκαλέσουμε τον Ιησού στη ζωή των παιδιών μας και τα σχολεία τους. Δοξάζουμε
τη δύναμη του Θεού, μετανοούμε για τις φορές που τον λυπήσαμε, τον ευχαριστούμε
για όλα όσα έχει κάνει για μας, και προσευχόμαστε αδιάκοπα τις υποσχέσεις του στα
θέματα των παιδιών μας και στις συνθήκες των σχολείων τους.
Θέλω να σας ενθαρρύνω να μείνουμε και να επιμείνουμε στην προσευχή! Ξεκινήστε την
ώρα της συμπροσευχής σας και πάλι, μετά τις θερινές διακοπές. Κάθε μια προσευχή
είναι πολύτιμη. Πάρτε ως παράδειγμα τους μαθητές του Ιησού. Ήξεραν ότι χρειάζονται
τον Ιησού κοντά τους, και όταν ο Ιησούς έκανε πως προχωράει πιο μακριά, Τον
παρακάλεσαν: "Μείνε μαζί μας γιατί πλησίασε βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει", έτσι
πήγε στο σπίτι μαζί τους. Λουκάς 24:29. Τον χρειαζόμαστε κοντά μας, όπως ακριβώς κι
εκείνοι. Τον χρειάζονται τα παιδιά μας μαζί τους, τον χρειάζονται τα σχολεία τους. Γι’
αυτό ας προσευχόμαστε συνεχώς: Μείνε μαζί μας, Κύριε, χρειαζόμαστε εσένα και την
παρουσία σου.
Προσεύχομαι γι 'αυτό!
Με αγάπη,
Kathrin Larsen
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Μερικά νέα:
Κυριακές: Ευλόγησε τα σχολεία μας
Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013, θα λάβει μέρος η εκδήλωση
«Ευλόγησε τα σχολεία μας». Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε μαζί, σε
διαφορετικές εκκλησίες και ενορίες και να επιστήσουμε την προσοχή τους
για τις ΠΜ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ’ αυτό:
www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Θα θέλατε να προσευχηθείτε για τις ΠΜ στην Ευρώπη;
Αν έχετε βάρος στην καρδιά σας για τις ΠΜ της Ευρώπης και θέλετε
να προσευχηθείτε γι’ αυτές κάνετε κλικ στο jane.weber@momsinprayer.eu
Το ημερολόγιο προσευχής είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.
Νέα ιστοσελίδα για τις ΠΜ στην Ευρώπη
Έχουμε ένα νέο site που είναι ιδανικό για να επιστήσει την προσοχή
των μητέρων που ενδιαφέρονται να για τις ΠΜ
www.momsinprayer.eu
«Ταξίδι πίστης"
Τον Νοέμβριο θα υπάρξει μια συνάντηση για την ευρωπαϊκή ηγεσία.
Η συνάντηση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να οργανώσει καλύτερα τις ΠΜ
στην Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την υποστήριξη
αυτής της συνάντησης.
http://viddle.it/ycT0TO6ekh7846ee
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