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

2013. Szeptember
Kedves imádkozó édesanyák!
Azt követően, hogy elkezdtem imádkozni Európáért valami egészen különöset
tapasztaltam. Feltétel nélküli, jóságos és igaz szeretetet éreztem ezekért az országokért,
olyan szeretetet, amivel egyedül Isten rendelkezik, és amit csak ő adhat. Ugyanakkor
mélységes szomorúság vett rajtam erőt, mert legtöbbször nem is vagyunk tudatában,
milyen drága Isten irántunk való szeretete, sőt sok esetben még el is utasítjuk ezt a szeretet.
Egy pillanatig tudatosult bennem, hogy is érezhetett Jézus… Ő közel van hozzánk és arra
vágyik, hogy kiárassza ránk szeretetét és kegyelmét, könyörülni akar rajtunk,
gyermekeinken, tanáraikon és iskoláikon, mi pedig még csak tudatában sem vagyunk
ennek. Megijesztett ez a gondolat: „mi van, ha Jézus magunkra hagy, mert úgy érzi, hogy
nincs is rá szükségünk?” Abban a pillanatban remegő szívvel kezdtem imádkozni azért,
hogy az Úr adjon szívűnkbe mélységes vágyat jelenléte után. Lenne szívűnk kérése az,
hogy az Úr velünk maradjon falvainkban, városainkban, ott legyen gyermekeinkkel és még
sok édesanyát érintene meg.
Ez az, amit mi teszünk a Közbenjáró Édesanyák közösségeiben, együtt vagyunk az
édesanyákkal, meghívjuk Jézust életeinkbe és gyermekeink iskoláiba. Magasztaljuk Isten
hatalmát, bűnbánattal állunk elé mindazokért a bűnökért, amelyekkel őt
megszomorítottuk, hálát adunk mindazért, amit ő értünk tett és imádkozunk, hogy ígéretei
beteljesedjenek gyermekeink életében és iskoláiban.
Bátorítani szeretnélek, hogy folytasd az imádkozást és légy kitartó! A nyári szünet
befejezésével induljatok újra! Minden egyes imádkozó édesanya értékes. Legyenek
példaképeink Jézus tanítványai. Ők tudták, hogy szükségük van Jézusra, és amikor Jézus
úgy tett, mint aki tovább akar menni, ők könyörögni kezdtek: „Maradj velünk, mert
esteledik.” Jézus pedig velük maradt Lukács 24:29. A tanítványokhoz hasonlóan nekünk is
szükségünk van az ő közelségére, gyermekeinknek és iskoláiknak szükségük van Jézusra.
Kérjük őt folyamatosan: „Maradj velünk, mert esteledik.”
Én ezért imádkozom.
Szeretettel,
Kathrin Larsen
Közbenjáró Édesanyák Európai Igazgatója
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Néhány hirdetés:
Áldd meg Iskoláinkat Vasárnap
Vasárnap, 2013 Szeptember 15-én sor kerül az Áldd meg Iskoláinkat alkalomra. Ez
lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy közösen imádkozzunk különböző gyülekezetekben
és közösségekben és így felhívjuk a figyelmet a Közbenjáró Édesanyák Közösségére.
Részletesebb felvilágosítást kaphatsz a következő internetes oldalon:
www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Szeretnél imádkozni az Európában élő Közbenjáró Édesanyákért?
Ha a szíveden vannak az Európában élő Közbenjáró Édesanyák és szeretnél értük
imádkozni, akkor kérlek írj Jane Webernek jane.weber@momsinprayer.eu Angol nyelvű
imanaptár igényelhető.
Új internetes oldal az Európai Közbenjáró Édesanyáknak
Új internetes oldalunk van, ami felkeltheti az érdeklődésüket azoknak, akik szeretnének
többet megtudni a Közbenjáró Édesanyákról www.momsinprayer.eu
„A hit naplója”
Az Európai Vezetőknek Novemberben lehetőségük lesz találkozni. A találkozás célja, hogy
a Közbenjáró Édesanyák csoportját felépítse Európában. Különböző módon
támogathatjuk ezt a találkozást http://viddle.it/ycT0TO6ekh7846ee
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