
Kedves Testvéreink az Úrban az egész világon! 

az esemény javasolt programja
30 perces bemutatkozó videó
a házigazda köszöntőjének leirata
az Írások és javasolt imák

Köszönjük elkötelezettségeteket és a She Loves Out Loud Global eseményen való részvételeteket. 2022.
november 5-én összefogjuk a világ minden táján élő nőket, hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozzunk
szükségleteinkért és közösen tegyünk tanúságot az Írásban foglalt ígéretekről.
 

Jeremiás 32:39 szerint: „Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor...” Milyen
csodálatos ígéret!

A 2022. november 5-i imaesemény szervezésében az alábbi oldalak lesznek segítségedre. Arra szeretnénk
ösztönözni, hogy a közös imát bármely, az általad legjobbnak tartott formában vezesd az alábbi források
felhasználásával:

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a fentieken kívül a november 5-i élő eseményt követően 2-4 hét múlva
megkapod a teljes, 4 órás program felvételét. Ez a mi ingyenes ajándékunk, amelyet tetszésed szerint
használhatsz fel. A videót az általad kért nyelven feliratozva bocsátjuk rendelkezésedre.

Kérjük, figyelmesen olvasd át a következő oldalakat. Imádkozunk, hogy Te és a nők gyülekezete új és friss
módon tapasztaljátok meg Isten jelenlétét, és hogy bátorítással és áldással telve térjetek haza!

Kezdjünk is bele! 

Hálás szívvel üdvözöl: 
Diane Strack és a She Loves Out Loud Global csapata



JAVASOLT PROGRAMTERV
Az alábbi űrlap üres mezőit kiegészítve illeszd be eseményed időpontjait az alábbi tervezetbe:

_____   MEGNYITÓ/A HÁZIGAZDA KÖSZÖNTŐJE

_____   VIDEÓPROGRAM

0:00 VIDEÓ LEJÁTSZÁSA (30 PERC)

0:00 - 1:35            Bemutatkozás | Ephie Johnson

0:00 - 9:13            Valódi nő: Isten művének (újra)felfedezése  | Donna Gaines

9:13 - 9:48             Imaidő 

9:48 - 17:53           Az ima hatalom: A nő imájának ereje  | Christi Haag

17:53 - 19:10          Imaidő

19:10 - 28:03         Az Úr imája (Miatyánk) és az üdvözülés ajándéka  | Diane Strack

28:03 - 29:02       Záróbeszéd | Ephie Johnson

 

_____  AZ ÍRÁS OLVASÁSA ÉS IMA (5-10 perc)

_____  ZÁRÓBESZÉD

             (Több időt is szentelhetsz a közös áhítatnak, együtt ebédelhettek, megoszthatjátok

tapasztalataitokat stb.)

 Az esemény programterve



HOZZÁFÉRÉS A LETÖLTHETŐ VIDEÓHOZ
Rendelkezésedre áll egy 30 perces, különböző nyelveken feliratozott videó. Kérjük, válaszd ki az alábbi
lehetőségek közül a csoportod számára leginkább megfelelőt.

        ANGOL

        SPANYOL

        FRANCIA  

        MAGYAR              

 

Videó forrásanyag

VIDEÓ

VIDEÓ

VIDEÓ

VIDEÓ

A VIDEÓ TARTALMA ÉS TÉMÁI
Bemutatkozás és köszöntő                                               Ephie Johnson – She Loves Out Loud
Valódi nő: az Isten művének (újra)felfedezése                Donna Gaines – Bellevue Women
Az ima hatalom: A nő imájának ereje                               Christi Haag – One More Child 
A Miatyánk és az üdvösség ajándéka                              Diane Strack – She Loves Out Loud
Záróbeszéd                                                                        Ephie Johnson – She Loves Out Loud

Javaslatunk: 
Ha internetkapcsolatod nem stabil, azt javasoljuk, hogy még az esemény előtt töltsd le a videót. Így a
saját eszközödről, megszakítás nélkül tudod lejátszani. 

Üdvözöllek és köszönöm, hogy csatlakoztál a She Loves Out Loud Global
imaeseményhez! 
(neved, titulusod ) vagyok. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy együtt imádkozzunk, közösségben legyünk,

imádkozzunk és bátorítsuk egymást. Remélem, hogy úgy távozol innen, hogy új módon érted meg Isten

irántad való szeretetét, és hogy a Szentlélek örömmel és békességgel tölt el téged. Ez egy olyan

alkalom lesz, amikor jobban megismerhetjük egymást, és imádságban egyesülhetünk a nőkkel szerte a

világon.  

Nézzük meg ezt a 30 perces videót, amely végigvezet minket ezen az együtt töltött időn. 

A házigazda köszöntőjének leirata 

VIDEÓ

VIDEÓ

       

PORTUGÁL

HOLLAND

       

https://vimeo.com/manage/videos/763823574
https://vimeo.com/manage/videos/763823774
https://vimeo.com/manage/videos/763823874
https://vimeo.com/manage/videos/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1


„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé
teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok,
töltsétek be és hódítsátok meg a földet.” Teremtés könyve 1:27-28
 

Urunk és Istenünk, te, aki saját kezed által teremtetted a férfit és a nőt, köszönjük, hogy megadtad
nekünk a termékeny élet ígéretét. Amikor hozzád imádkozunk, a Te szíved szól hozzánk és bátorít
bennünket a tudat, hogy Te minden nőt megbecsülsz. Különlegesen szerető szívvel teremtettél
minket. A mai napon azokért a tengerentúli nőkért imádkozunk, akik nem ismerik az egyetlen, igaz
Istent, és azt, hogy Te milyen hűséges vagy. Imádkozunk a megtört, igazságtalan bánásmódban
részesült vagy szegénységben élő nőkért. Jöjjenek és értsék meg, milyen a Krisztusban való
üdvösség elfogadásának öröme; hogy a Te Igéd hallása, olvasása és kimondása mindent legyőzhet.
Imádkozom, hogy lehetőséget adj nekem arra, hogy másoknak szolgáljak, bátorítsam őket és
megosszam velük, amim van.

„De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára.” Zsoltárok könyve 66:19

Uram, Istenem, meghajtom előtted fejemet a mai napon a mindenható Istent dicsőítve. Sokan úgy
ismernek Téged, mint védelmező, gyógyító és gondoskodó Istent, és ezért dicsőítünk Téged. Híve
abban, hogy meghallgatod szívem szavát és megválaszolod imámat, tiszta szívemből ezt kérem
Tőled: ______________________
Testemnek gyógyulásra van szüksége, de a lelkemnek is. Uram, te vagy az egyetlen, aki képes
többet tenni, mint amennyit elmémmel fel tudok fogni. Kérlek, adj nekem hitet, hogy legyőzzem az
élet nehézségeit és felülemelkedjek azon az aggódáson, amely megtölti elmémet. „Hadd látszódjék
meg műved szolgáidon és dicsőséged az ő fiaikon. Legyen mirajtunk Istenünknek, az Úrnak
jóindulata, és kezünk munkáját tedd maradandóvá; igen, kezünk munkáját tedd maradandóvá!”
(Zsoltárok könyve 90:16-17)

 

A Szentírás és imaminták 



„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi
kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen” Máté 6:9-13

 
Urunk, köszönjük, hogy összehívtál minket a világ minden tájáról, hogy dicsérjük a te szent nevedet.
Te vagy a mi Atyánk, az Isten, aki minden lelket szeret és akinek terve szerint mindannyian bátorítjuk
és segítjük egymást, amint együtt imádkozunk Jézus nevében. A mai napon arra kérünk Téged, hogy
bocsásd meg bűneinket és szabadíts meg minket a múlt fájdalmától, megtanítva minket arra, hogy
megbocsássunk mindazoknak, akik rosszul bántak velünk vagy bántottak minket. Köszönjük, hogy
megvédesz minket a gonosztól. E közösen töltött idő végén teljes szívünket ajánljuk Neked, és
dicsérjük az egy, igaz Istent, a Szabadítót, aki eljött, hogy megmentsen minket és megajándékozzon
bennünket az örök élet reménységével a mennyországban, ahol Te lakozol. Szela. Ámen

 

A Szentírás és imaminták 

A She Loves Out Loud Global forrásanyagainak támogatói: 

MARADJ VELÜNK KAPCSOLATBAN!
Csatlakozz a világ minden táján élő nőkből álló imaközösségünkhöz. 

Kövess minket közösségi oldalainkon:

@shelovesoutloud @out_loves


