PRAYERS

Emlékezzünk imádságban a családon belüli
erőszak által érintett nőkre és lányokra
Kérjük, használják ezeket az imákat közösségeikben, gyülekezeteikben vagy
kiscsoportjaikban, ezzel is támogatva a családon belüli erőszak megszüntetésére irányuló
erőfeszítéseket!
Édes Istenünk!
Belépünk jelenlétedbe, és köszönetet mondunk minden egyes pillanatért és lélegzetvételért,
amellyel megajándékoztál!
Köszönjük Neked a családokat, ahol gondoskodnak rólunk és szeretnek minket!
Tudatában vagyunk annak, hogy oly sok ember örömét és biztonságát rabolják el, amikor
bántalmazást és erőszakot élnek át azok részéről, akiknek biztonságot és támogatást kellene
nyújtaniuk.
Elsősorban azokért a nőkért imádkozunk, akik bántalmazással és annak szörnyű
következményeivel szembesülnek.
Kérünk, légy mindegyikükkel, és add vissza a reményt!
Köszönetet mondunk mindazokért, akik minden erőfeszítést megtesznek, hogy megmentsék
lányaidat.
Adj nekik erőt és bölcsességet a trauma kezeléséhez és az életek megváltoztatásához!
Segítsd őket, hogy akkor is tovább tudjanak menni, amikor a szívük meg van rendülve!
Miközben igyekszünk jobban odafigyelni erre a kérdésre, áldd meg erőfeszítéseinket!
Segíts minket, hogy a hitet a szeretet által ültessük tettekbe, hiszen ez az, amire Igéd tanít
minket.
Jézus, mindezt a Te drága és hatalmas nevedben kérjük.
Ámen!
Írta: Amal Sarah, közösségi vezető, Pakisztán
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Szent Isten!
ueil nu risiohC |
Hálát adunk Neked, hogy igazságosan és méltányosan uralkodsz! Örülünk, hogy Jézus
uqérf ueil tuoT
személyében eljöttél, hogy lerombold a sötétség cselekedeteit.
enu : cilbup ud rap étne
,aménic nu ,eiriam
Megvalljuk, hogy fáj a szívünk a nők és lányok elleni erőszak
nidraj nu miatt.
nu ,cilbupelterjedtsége
llas eszéleskörű
e
Nem tudjuk, meddig fog ez folytatódni, de azzal a reménységgel gyászolunk,.c
hogy
edém ed etnetta’d
te ,nTeicmajd
megítélsz minden vétkest, aki nem tér meg, és hogy bátorságot és
reményt adsz minden túlélőnek.
Imádkozunk a nők és gyermekek elleni erőszak minden
formájának elkövetőjéért.
Könyörgünk, hogy meghallják, amit a Te Lelked mond, és
alázatos bűnbánattal forduljanak Hozzád!
Kezünket az érintett gyermekek szívére, lelkére és
elméjére tesszük.
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Kijelentjük hogy a Te hatalmad megmenti, meggyógyítja és megszabadítja őket.
Köszönjük, hogy továbbra is meg fogod dicsőíteni Magadat, miközben Rád tekintünk, Rád
várunk és Veled együtt munkálkodunk - a mi Urunk, a Názáreti Jézus Krisztus nevében Ámen!
Írta Dr. Joy Wilson, tanár és tanácsadó, Guyana

Uram, azért jöttél, hogy bekötözd a megtört szívűeket és szabadon bocsásd a foglyokat.
Megbízatásod a mi megbízatásunkká vált, és így globális egyházként ma egységben együtt
imádkozva állunk ki a családon belüli bántalmazás minden formája ellen.
Imádkozunk mindazokért, akik mások keze által szenvednek. Légy az ő erős váruk, vigaszuk,
menedékük és reményük!
Imádkozunk mindazokért, akik részt vesznek a túlélők támogatásában, és kérünk, hogy
erősítsd és bátorítsd őket - adj nekik bölcsességet és együttérzést, hogy Krisztus szeretetét
képviseljék ezekben a legsötétebb helyzetekben.
Add, hogy mi, a Te egyházad, keljünk fel, és legyünk a hangtalanok hangja! Hadd legyen
bátorságunk kiállni az igazságért szembeszállva az eltussolás és a hallgatás kultúrájával a mi
köreinkben.
Végül pedig segíts bennünket biztonságos tereket teremteni, ahol a túlélőket meghallgatják,
hisznek nekik és szeretik őket.
Mindezeket Jézus gyönyörű és hatalmas nevében kérjük.
Ámen!
Írta: Pete Sims, egyházi vezető, Egyesült Királyság

Csoportos imajavaslat

Az Istentisztelet végén elmélkedhetnek egy lelkiismeretvizsgáló (examen) imával mindarról,
ami elhangzott a tanításban és a megosztások során. Minden egyes pontnál szánjanak 30
másodpercet a csendes elmélkedésre.
1. Tudatosítsd Isten jelenlétét – Isten számunkra a Jehova-Nissi – Ő a mi védelmünk és
erőnk zászlaja.
2. Vizsgáld meg hálaadással a mai napot – Köszönjük meg Istennek, hogy gondoskodott
rólunk - biztonságunkról, családunkról, barátainkról.
3. Figyelj az érzelmeidre – Milyen érzéseket vált ki benned ez a családon belüli erőszakról isiohC |
l nu r
ueimagad?
szóló üzenet? Hálás vagy Istennek? Vétkesnek/ szomorúnak, tehetetlennek érzed
4. Válassz ki egy sajátosságot abból, amit ma hallottunk,
ap étneuqérf ueil tuoT
ud rIstennek
cilbup róla
enués: beszélj
5. Nézz a holnap felé – megújult reménnyel és az iránti elköteleződéssel,
nu ,aménic nu ,eiriam
draj követni
ilbup nihogy
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fogod Isten igazságosság, irgalom és jóság mintáját.
edém ed etnetta’d
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