PRAYERS

Rugăciuni pentru a ne aminti de femeile și
fetele afectate de violența domestică
Vă rugăm să folosiți aceste rugăciuni în cadrul comunității voastre, la biserică sau în grupurile
voastre mici pentru a sprijini eforturile de a pune capăt violenței domestice!
Doamne Dumnezeule!
Venim în prezența Ta și îți mulțumim pentru fiecare clipă și pentru fiecare respirație pe care ni
le-ai dăruit!
Îți mulțumim pentru familiile în care suntem ocrotiți și iubiți!
Suntem conștienți de faptul că multor oameni li se fură bucuria și siguranța, întrucât se
confruntă cu abuz și violență din partea persoanelor care ar trebui să le ofere siguranță și sprijin.
Ne rugăm în special pentru femeile care se confruntă cu situații de abuz și cu consecințele
sale îngrozitoare.
Te rugăm, fii cu fiecare dintre ele și redă-le speranța!
Îți mulțumim pentru toți cei care depun toate eforturile pentru a-ți salva fiicele.
Dă-le putere și înțelepciune pentru a face față traumei și pentru a transforma vieți.
Ajută-i să meargă mai departe chiar și atunci când inimile lor sunt tulburate.
În timp ce căutăm să fim mai conștienți de această problemă, binecuvântează eforturile noastre!
Ajută-ne să transpunem credința în acțiune prin iubire, după cum ne învață Cuvântul Tău!
Cerem toate acestea, Isus, în Numele Tău prețios și puternic.
Amin!
Scris de Amal Sarah, lider comunitar, Pakistan

Sfinte Dumnezeule,
Îți mulțumim că domnești cu dreptate și justiție. Ne bucurăm că ai venit în persoana lui Isus
pentru a distruge faptele întunericului.
Recunoaștem că inimile noastre sunt îndurerate de răspândirea pe scară largă a violenței
împotriva femeilor și fetelor. Nu știm cât timp va continua, dar deplângem cu speranța că vei
judeca fiecare infractor care nu se pocăiește, și că vei oferi curaj și speranță pentru fiecare risiohC |
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Ne așezăm mâinile peste inimile, sufletele și mințile copiilor afectați.
Declarăm puterea Ta de a-i salva, vindeca și elibera.
Îți mulțumim pentru modul în care vei continua să Te
preaslăvești în timp ce noi ne îndreptăm privirea spre
Tine, Te așteptăm și lucrăm împreună cu Tine - în numele
Domnului nostru Isus Hristos din Nazaret - Amin!
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Scris de Dr. Joy Wilson, profesor și consilier, Guyana
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Doamne, Tu ai venit să-i vindeci pe cei cu inima zdrobită și să-i eliberezi pe cei în captivitate.
Mandatul Tău a devenit mandatul nostru și, astfel, ca Biserică globală rugându-ne astăzi
împreună în unitate, ne opunem abuzului domestic în toate formele sale.
Ne rugăm pentru toți cei care suferă din cauza altora. Fii turnul lor puternic, mângâierea,
refugiul și speranța lor.
Ne rugăm pentru toți cei implicați în sprijinirea supraviețuitorilor, pentru ca Tu să îi întărești și
să îi încurajezi - dându-le înțelepciune și compasiune pe măsură ce demonstrează dragostea
lui Hristos în aceste situații dintre cele mai întunecate.
Fie ca noi, biserica Ta, să ne ridicăm și să fim o voce pentru cei fără voce. Fie ca noi să avem
curajul de a ne înălța în numele adevărului contestând cultura mușamalizării și a tăcerii din
jurul nostru.
În cele din urmă, ajută-ne să creăm spații sigure în care supraviețuitorii să fie ascultați, crezuți
și iubiți.
Cerem toate acestea în numele frumos și puternic al lui Isus.
Amin!
Scris de Pete Sims, lider bisericesc, Regatul Unit

Sugestie de rugăciune în grup

Puteți folosi o rugăciune de cercetare a conștiinței (“examen”) la sfârșitul slujbei pentru a
reflecta asupra a tot ceea ce a fost împărtășit și explicat. La fiecare punct alocați 30 de
secunde pentru reflectare în tăcere.
1. Conștientizează prezența lui Dumnezeu – Dumnezeu este al nostru Iehova-Nissi drapelul nostru de protecție și putere.
2. Evaluează cu recunoștință această zi – Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru proviziile
Sale pentru noi - pentru siguranță, pentru familiile și prietenii noștri.
3. Fii atent la emoțiile tale – Ce emoții trezește în tine acest mesaj despre abuzul domestic?
Recunoștință față de Dumnezeu? Vinovăție/ tristețe, neajutorare?
4. Alege o anumită particularitate din ceea ce am auzit astăzi și vorbește cu Dumnezeu
despre ea
5. Privește spre ziua de mâine – cu speranță reînnoită și cu angajamentul de a urma
modelul de dreptate, îndurare și bunătate al lui Dumnezeu.
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