Мога да се моля на дъгата
Генезис 9:13
Аз поставям моята дъга в облаците като
знак между мен и земята”
Господ е създал дъгата като обещание, че никога повече няма да има потоп като този в който Ноа едва се
спасява. Днес дъгата е символ и напомняне, че Господ спазва обещанията си. По-долу са изброени няколко
неща, които вие и семейството ви може да направите.

На лов за дъгата
Вървете на лов в къщи и се опитайте да немерите
предмети с цветовете споменати по-долу . Тук са
написани молитви които да казвате щом намерите
даденият цвят.

Червено
Благодаря ти Боже, че ни обичаш и че винаги си
с нас!

Оранжево
Мили Боже, моля те помогни ни да бъдем
търпеливи, да се научим да сме спокойни, да
слушаме теб и да се научим да се подчиняваме
докато чакаме тази криза да свърши.

Напрвате окуражаваща дъга
Всичко от което имате нужда са цветни
моливи и хартия.
На всякъде по света, хората слагат дъги по
прозорците си за да окуражават хората по
тяхната улица.
Използвайте матариали
които имате в къщи,
направете дъга и я
сложете на прозореца,
който съседите ви могат
да видят.

Жълто
Мили Боже, моля те помогни на тези които ги е
страх. Дано те намерят спокойствието, което
изтрива всеки страх.

Зелено

Някой обещания, кото може
да споделите.

Мили Боже, моля те грижи се за болните по цял
свят и им помогни да се излекуват, пращайки им
сила и спокойствие.

По-долу са споменати някой от Божиите
обещания от библията

Синьо

Джошуа 1:9- Бъди силен и смел. Не се
страхувай, защото Бог е винаги с теб,
където и да отидеш.

Мили Боже, моля те пази тези които работят в
спешната помощ, благодаря за всичко което
правят за да ни предпазят.

Лилаво
Благодаря ти Боже, че ние сме наследници на
кралете. Благодаря, че дори в това трудно време
ние вярваме в теб и в твоето царство.

Розово
Благодаря ти Боже, защото знаем, че ти няма да
ни изоставиш в тази криза и ще ни поногнеш да
преминем от другата страна, както помогна на
Ноа и семейството му при наводнението.

Джерамая 29:11 – “Казвам, защото знам
какви планове имам за теб,” е казал Бог,
“Моите планове са добри, не искам да те
нараня. Ще ти дам вяра и хубаво бъдеще.
Марк 11:24 – Казвам ви да вярвате във
всички неща които желаете по веме на
молитва и Бог ще ви ги даде .
Романс 8:28 – Знаем,
че добрите Божии
работи са за тези,
които го обичат.

