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každý člen skupinky si po modlitbách určí 2 nebo 3 lidi, za
jejichž spasení by se měl podle Boží vůle modlit. Budete tak mít
možnost se každý týden společně modlit za všechny lidi uvedené v seznamu. Doporučujeme, aby byly kartičky uloženy v
Biblích jako záložky, takže si při každodenním čtení Písma
připomenete, že se máte za tyto lidi modlit:
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Pane, modlím se:
abys ___________ přitahoval k sobě (J 6,44)
aby ____________ usiloval tě najít (Sk 17,27)
aby __________ slyšel a věřil Božímu slovu, protože
ono Božím slovem skutečně je (1 Te 2,13)
abys zabránil satanovi, až se bude snažit __________
oslepit a zahalit mu pravdu (2 K 4,4 ; 2 Tm 2,25)
abys usvědčil __________ z hříchu a ukázal potřebu
vykoupení skrze Krista (J 16,7-14)
abys poslal někoho, kdo___________ řekne evangelium (Mt 9,37-38)
o příležitost, odvahu a správná slova, abych mohl s
____________ mluvit o pravdě (Ko 4,3-6 ; Ef 6,1920)
aby se ___________odvrátil od svých hříchů a následoval Krista (Sk 17,30-31 ; 1 Te 1,9-10)
aby __________ vložil všechnu svoji důvěru na Krista (Jan 1,12 ; Jan 5,24)
aby __________ vyznal Krista jako Pána, aby zakořenil, rostl ve víře a nesl mnoho ovoce pro tvou slávu
(Ř 10,9-10 ; Ko 2,6-7 ; Lk 8,15)

Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael
došel spásy
Římanům 10,1
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Otázky týkající se charakteru
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Jednotliví členové skupinky se velmi cení upřímnosti a otevřenosti - informace sdílené na skupince musí zůstat pouze mezi
členy skupinky, nemluví o 3 osobě.
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členy skupinky, nemluví o 3 osobě.
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Četl jsi Bibli dle plánu?
Byl jsi světlem a solí? Svědčil jsi někomu?
Čelil jsi sexuálnímu pokušení a jak jsi to vyřešil?
Sloužil jsi tento týden?
Použil jsi peníze pro růst Božího
království?
Spoléhal jsi na sebe nebo na Boha? Viděl jsi Boží
moc ve svém živote? Popiš!
Podlehl jsi nějakému zlozvyku?
Věnoval jsi se své rodině, manželce-modlili jste se,
četli jste si B.S.?
Modlil jsi se pravidelně za naše přátele?
Dotkl ses nějakého člověka?
Lhal jsi v některé z odpovědí?

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se
jeden za druhého, abyste byli uzdraveni
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Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se
jeden za druhého, abyste byli uzdraveni
Jk 5,16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Četl jsi Bibli dle plánu?
Byl jsi světlem a solí? Svědčil jsi někomu?
Čelil jsi sexuálnímu pokušení a jak jsi to vyřešil?
Sloužil jsi tento týden?
Použil jsi peníze pro růst Božího
království?
Spoléhal jsi na sebe nebo na Boha? Viděl jsi Boží
moc ve svém živote? Popiš!
Podlehl jsi nějakému zlozvyku?
Věnoval jsi se své rodině, manželce-modlili jste se,
četli jste si B.S.?
Modlil jsi se pravidelně za naše přátele?
Dotkl ses nějakého člověka?
Lhal jsi v některé z odpovědí?

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se
jeden za druhého, abyste byli uzdraveni
Jk 5,16

Jk 5,16

