Kis segítségként összeállítottunk egy „programot”, ami szerint imádkozhattok. Illetve
szétnézhettek ezen az oldalon is, ahol rengeteg tipp, segédanyag található.
Még csak annyi, hogy szerezzetek be magatoknak Kátét. Vagy itt megtaláljátok az
egyesített és revideált fordítást, itt meg a régit – ebben vannak igehelyek is.
Szóval:

Dicsőítés (szóban vagy énekben)

Bűnvallás, bűnbánat
Gondolkozz el ezeken:
3. k.: Honnan ismered meg nyomorult helyzetedet?
4. k.: Mit követel tőlünk Isten törvénye?
5. k.: Meg tudod-e ezt teljesen tartani?
6. k.: Vajon Isten teremtette az embert ilyen gonosszá és fonákká?
7. k.: Hogy fajult az ember ilyen gonosszá?
8. k.: Annyira megromlottunk, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra
kaphatók vagyunk?
9. k.: Nem igazságtalanság-e Istentől, hogy törvényében olyat követel, amit az ember nem
képes megtenni?
10. k.: Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és pártütést?
11. k.: Akkor hol marad Isten irgalma?
Tarts bűnbánatot akár a 10 parancsolat mentén:
pl.: „Uram, bocsásd meg, hogy ekkor és ekkor totál lenéztem a szüleimet, mert úgy
éreztem, hogy mekkora szégyent csinálnak már nekem.”
vagy „Bocsásd meg, hogy gondolataimmal vagy csípős megjegyzéseimmel XY-ban valamit
(bizalmat irántam, ...) megöltem.”
Kérjünk Istentől és az emberektől bocsánatot.
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A következő kérdések és a válaszok segíthetnek megfogalmazni, hogy kicsoda Isten,
kicsoda Jézus, miért dicsőítheted Őt:
1. kérdés: Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban?
26. k.: Mit hiszel e szavakkal: "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek teremtőjében"?
27. k.: Mit értesz az Isten gondviselésén?
28. k.: Mit használ az, ha tudjuk, hogy Isten teremtő és gondviselő Isten?
29. k.: Isten Fiát miért hívják Jézusnak, azaz Üdvözítőnek?
31. k.: Miért hívják őt Krisztusnak, azaz Felkentnek?
33. k.: Miért mondjuk, hogy ő Isten egyszülött Fia, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?
34. k.: Miért nevezed őt mi Urunknak?
35. k.: Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától?
36. k.: Mit használ neked az, hogy Krisztus ilyen csodásan fogantatott és született?
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Isten megbocsát

Megbocsátás
Ugye milyen jó érzés tudni azt, hogy Isten megbocsátott és többé nem fogja a fejedhez
csapkodni, hogy „bezzeg, amikor ezt meg ezt tetted”? Te is így bocsáss meg azoknak, akik
megbántottak.
pl.: „Uram megbocsátom XY-nak, amikor ezt és ezt mondta, tette, stb. és emiatt így és így
éreztem magam. Uram, megbocsátok neki. Krisztus nevében. Ámen.”

Kérés, közbenjárás
Imádkozzunk a Szíriában élő keresztényekért, akiket hitvallásuk miatt üldöznek,
megölnek!
Itt lehet aláírni a Szíriában élő keresztények védelmét sürgető petíciót (egy aláírás = egy
ima): http://syrie.portesouvertes.fr/index.php/sign
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Olvasd el ezekre a kérdésekre a válaszokat, ne ijedj meg a kérdések mennyiségétől... 
...és fogadd el hittel, hogy Isten megbocsátot.
12. k.: Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük a büntetést, hogyan szabadulhatunk
meg és nyerhetjük el újból Isten kegyelmét?
13. k.: Meg tudunk-e Istennek személyesen fizetni?
14. k.: Bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán teremtmény, tehet-e helyettünk eleget?
15. k.: Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk?
16. k.: Miért kell a közbenjárónak valóságos és igaz embernek lennie?
17. k.: Miért legyen ő valóságos Isten is?
18. k.: Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten, és valóságos, igaz ember is?
19. k.: Honnan tudod ezt?
37. k.: Mit értesz azon, hogy „szenvedett”?
38. k.: Miért éppen Poncius Pilátus bírósága alatt szenvedett halált?
39. k.: Nagyobb dolog-e az, hogy őt keresztre feszítették, és nem más halálnemmel
végezték ki?
40. k.: Miért kellett Krisztusnak magát a halált is elszenvednie?
41. k.: Miért kellett őt el is temetni?
42. k.: Ha Krisztus már meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
43. k.: Milyen további hasznunk származik Krisztus keresztáldozatából és halálából?
44. k.: Miért teszed hozzá: „alászállott a poklokra”?
45. k.: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
56. k.: Mit hiszel a bűnbocsánatról?
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Az Open Doors szervezet felhívásának szövege
Fennáll a kockázata annak, hogy a szíriai egyház megsemmisül. Kongassunk vészharangot
a nemzetközi szervezetek felé (ENSZ, Európa)!
Annak ellenére, hogy a szíriai lakosságnak körülbelül 8%-át teszi ki a keresztények aránya
(Egyiptom után ez a legmagasabb arány a Közel-Keleten), a helyzetükről való tudósítást
gyakorlatilag mellőzi a média. Fennáll a veszélye a tömeges üldözésnek. Ami 2011
márciusában egy szabadságért való kiáltással kezdődött, egyre inkább úgy tűnik, hogy egy
véres és zavaros háborúba torkollott. Ennek a keresztények vannak leginkább kitéve. Két
tűz között állnak, sem a kormányt, sem az iszlám felkelőket nem támogatják. Sokak
kényszerültek már közülük menekülésre.

Köszönjük az Úrnak a szíriai gyülekezetet, amely sokszor nyújtott menedéket a közel-keleti
– elsősorban iraki – menekült keresztények számára. Imádkozunk, hogy ez a gyülekezet ne
tűnjön el, és továbbra is világító fáklya legyen a sötétben. Imádkozunk a petíció
sikerességéért és azért, hogy kezdeményezésünk megfelelő hatást gyakoroljon a politikai
akaratra.

Hálaadás
Adj hálát Istennek azért, hogy megbocsátott, hogy megváltott, hogy új életre hívott. Hogy
újat cselekszik, hogy gondot visel, hogy szeret, ... meg úgy általában azokért a dolgokat,
amiket megélsz.
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Egy aláírás = egy ima
Abban a reményben, hogy sikerül összegyűjteni nemzetközi szinten 500 000 aláírást, az
OPEN DOORS (Nyitott Ajtók Szervezete) petíciót indít annak érdekében, hogy a
nemzetközi politikát cselekvésre késztesse. A petíció aláírásával te is kifejezed a
nemzetközi szervezetek felé, hogy testvéreid sorsa fontos a számodra, de mindenekelőtt
Isten figyelmébe ajánlod a kérésedet. Ezzel a gesztussal bátorítást is kívánunk adni az
üldözött szíriai keresztényeknek, valamint tudatni szeretnénk velük, hogy nem felejtettük
el őket.
Ahhoz, hogy minél több aláírást gyűjthessünk össze, a tiédre is szükségünk van. Számítunk
rád abban, hogy a petíció minél szélesebb köröket elérjen: barátok, ismerősök,
gyülekezetek vagy közösségek.
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