Isten szivárványt küldött az égre annak a jeléül hogy soha többé nem fog küldeni olyan árvizet a földre, mint amit
Noé túélt a bárkájával. A szivárvány ma a remény jele, emlékeztet minket arra hogy Isten megtartja az ígéretét.
Néhány szivárvány ihlette foglalkoztató ötletet találtok, amit a családoddal tudtok együtt végigcsinálni.

Keress a ház körül valamit minden egyes színből. A
színek alatt van egy ima amit el tudsz mondani
amint megtaláltad a tárgyakat.

Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és hogy
mindig velünk vagy.

Édes Uram, kérlek segíts minket hogy türelmesek
legyünk, hogy várjunk és figyeljünk rád és
engedelmesek legyünk amíg várjuk hogy a a válság
véget érjen.

Szükséged lesz: papírra, tollakra és bármi
más anyagra amit találsz a házban
A világon mindenütt szivárvány kerül ki az
ablakba, hogy bátorítsák az embereket az
utcán.
Használj amit csak
találsz otthon a
szivárványhoz és
díszítsd ki és tedd ki
az ablakba hogy lássa
az összes
szomszédod.

Édes Uram, kérlek segítsd azokat akik félnek.
Ismerjék meg a tökéletes békédet ami
győzedelmeskedik minden félelmen.

Édes Uram, kérlek gondoskodj a betegekről, segítsd
őket orvossághoz hogy meggyógyuljanak, küldd el
gyógyító hatalmad mindenhová a világon.

Édes Uram, kérlek vigyázz azokra akik értünk
dolgoznak a sürgősségi ellátásban, köszönjük neked
mindent amit értünk tesznek.

Köszönjük Uram, hogy a Királyok Királyának a
gyermekei vagyunk. Köszönjük hogy még ínséges
időkben is bízhatunk benned és imádkozunk hogy
eljöjjön a Te Országod.

Köszönjük Uram, tudjuk hogy biztonságba segítesz
minket ebből a válságból, pont ahogy Noét és
családját is biztonságba segítetted az árvíz idején.

Itt találsz néhányat az Úr ígéreteiből a
Bibliából. Kérdezd az Urat, kinek kell
bátorítás és küldj nekik egy bátorító verset.
János 1:9- Légy erős és bátor. Ne félj mert az
Úr a te Istened veled van, bárhova mész.
Jeremiás 29:11 – ”Ezt mondom mert tudom
mit tervezek nektek,” mondja az Úr. “Jó
dolgokat terveztem nektek, nem foglak
bántani benneteket. Reményt adok nektek
és biztonságos jövőt. ”
Márk 11:24 – Bizony mondom néktek,
higgyetek abban hogy megkapjátok amikért
imádkoztok, és az Úr megadja nektek.
Rómaiakhoz 8:28 –
Tudjuk, hogy mindenben
az Úr segíti azokat akik
szeretik Őt.

