Μια προσευχή
Ουράνιο Τόξο
Γένεση 9, 13
Bάζω το τόξο μου στο σύννεφο, και θα είναι σε σημείο
διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη
Ο Θεός έβαλε το Ουράνιο Τόξο στον ουρανό σαν σύμβολο της υπόσχεσής Του να μην ξαναστείλει ποτέ έναν
κατακλυσμό σαν αυτόν στον καιρό του Νώε. Σήμερα το Ουράνιο Τόξο είναι σύμβολο ελπίδας, μια υπενθύμιση ότι
ο Θεός κρατά τις υποσχέσεις Του. Ορίστε μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε σαν οικογένεια.

Κυνήγι θησαυρού

Ουράνιο τόξο ενθάρρυνσης

Ψάξτε στο σπίτι για ένα αντικείμενο με τα παρακάτω
χρώματα. Το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια
αίτηση προσευχής. Καθώς βρίσκετε τα αντικείμενα,
προσευχηθείτε:

Υλικά: Χαρτί, χρώματα, πινέλα, χρωματιστό
χαρτί, ή ό,τι άλλο έχετε στο σπίτι.

ΚΟΚΚΙΝΟ
Σ’ευχαριστούμε Θεέ μου, που μας αγαπάς και είσαι
πάντα μαζί μας.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ μας να έχουμε υπομονή,
να περιμένουμε, να σε ακούμε και να σε υπακούμε
καθώς περιμένουμε να τελειώσει αυτή η κρίσιμη
περίοδος.

ΚΙΤΡΙΝΟ
Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε όσους
φοβούνται. Είθε να αισθανθούν τη δική Σου τέλεια
ειρήνη που διώχνει κάθε φόβο.

ΠΡΑΣΙΝΟ
Θεέ και Πατέρα, σε παρακαλώ φρόντισε όσους
είναι άρρωστοι να γίνουν γρήγορα καλά. Σε
παρακαλώ βάλε το θεραπευτικό σου χέρι σε όλον
τον κόσμο.

ΜΠΛΕ
Ουράνιε Θεέ, παρακαλώ να προστατεύσεις όσους
δουλεύουν στις πρώτες βοήθειες. Σ’ ευχαριστούμε
για τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες που κάνουν.

ΜΩΒ
Σ’ ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά του Βασιλιά
των Βασιλιάδων, και που ακόμα και σε δύσκολες
καταστάσεις μπορούμε να σε εμπιστευόμαστε.
Προσευχόμαστε ‘ελθέτω η βασιλεία Σου’.

ΡΟΖ
Σ΄ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι θα μας κρατήσεις
ασφαλείς, όπως προστάτεψες τον Νώε και την
οικογένειά του τον καιρό του κατακλυσμού.

Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι βάζουν
ουράνια τόξα στα παράθυρά τους, για να
δώσουν θάρρος στους συμπολίτες τους.
Χρησιμοποίησε ό,τι
υλικά χειροτεχνίας
έχεις στο σπίτι σου για
να φτιάξεις ένα
ουράνιο τόξο σε ένα
από τα παράθυρα που
κοιτάει προς τον
δρόμο.

Θεϊκές Υποσχέσεις.
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με υποσχέσεις
του Θεού. Στείλε σε κάποιον που χρειάζεται
ενθάρρυνση, μια από τις υποσχέσεις Του.
Ιησούς του Ναυή 1:9- Γίνε ισχυρός και
ανδρείος· να μη φοβηθείς ούτε να
δειλιάσεις· επειδή, μαζί σου είναι ο Kύριος ο
Θεός σου, όπου κι αν πας..
Ιερεμίας 29:11 – εγώ γνωρίζω τις βoυλές
πoυ βoυλεύoμαι για σας, λέει o Kύριoς,
βoυλές ειρήνης, και όχι κακoύ, για να σας
δώσω τo πρoσδoκώμενo τέλoς.
Μάρκος 11:24 – Όλα όσα ζητάτε, καθώς
προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε,
και θα γίνει σε σας.
Ρωμαίους 8:28 –όλα
συνεργούν προς το αγαθό
σ’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό.

