Roczny program modlitwy o Przebudzenie i o Rodziny

W ciągu roku modlimy się o wszystkie rodziny naszego Zboru.
Nabożeństwo w ostatni wtorek miesiąca poświęcamy temu celowi
według planu zamieszczonego w tabeli poniżej.
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W ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania modlitewne
o przebudzenie. Modlimy się o zbawienie bliskich, znajomych,
o przebudzenie naszego kraju i błogosławieństwo dla władz.

Roczny program modlitw zboru Betania w Katowicach
M-c

Temat

Sty

Zbór – jedność,
służby, plany

Luty

Ewangelizacja
przebudzenie

Mar

Zwycięskie
życie w
Chrystusie

Kwie

Przyjście Pana

Maj

Rodzina

Werset przewodni
Abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was
rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli
(1Kor 1:10),
Albo jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli?
Lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt [Jego] nie
głosi? (Rz 10:14)
Wreszcie szukajcie umocnienia w waszym
zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej
potędze. (Ef 6:10)
Tak, już nadchodzę! Niech się to stanie! Przyjdź,
Panie Jezu! (Obj 22:20)
Zechciej tedy zesłać teraz błogosławieństwo na dom
Twego sługi (2 Sam 7:29)

Cze

Duch Święty

W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha
mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali
synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi
widzenia mieć będą, a starcy - sny. (Dz 2:17)

Lip

Misja

A ci, co wielu nauczali sprawiedliwości, już po
wszystkie czasy błyszczeć będą jak gwiazdy.
(Dan 12:3)

Sie

Charakter

Wrze

Służba

Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w
miłości, w wierze, w czystości. (1Tym 4:12)
Powierzył swoim sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu

przykazał, żeby czuwał. (Mk 13:34)
Paź

Prawdziwy
Kościół

Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną,
lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. (Hbr
10:39)

Listo

Pokuta
bilans roku

Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to wkrótce przybędę
do ciebie. (Obj 2:16)

Gru

Dziękczynienie
wdzięczność

Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem,
Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach. (Ps 95:2)

Tygodniowy Program Modlitwy Zboru Betania
Motto: Heb 13:7 Pamiętajcie o waszych przewodnikach...
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• modlitwy o problemy
• czuwania, spotk. Modlitewne
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Program Noworocznego Tygodnia Modlitwy
Dzień

Hasło

Treść

Ndz

M

Modlitwa

Mądry się modli, bo w modlitwie jest moc.
Modlimy się o wytrwałość w modlitwie.
Modlimy się, by Bóg dawał wizje, inspirował,
przemawiał.
Modlimy się, by w każdym domu był ołtarz domowy

Pon

O

Odpowiedzialność

Odpowiedzialny sługa dba o Oliwę, Ogień i Owoce.
Modlimy się o pełnię Ducha, gorliwość i dobrą
służbę.

Wto

D

Dwom lepiej Modlitwa o Kościół, o zbory Katowic i Śląska

Śro

L

Lewici

Modlimy się o służby w zborze
Modlimy się o przywódców zboru
Modlimy się o dobre funkcjonowanie zboru
Modlimy się o Bożą chwałę na nabożeństwach

Czw

I

Izrael

Modlimy się o Izrael; o pokój i przebudzenie

Pią

T

Trzoda

Modlimy się o Kościół na świecie, jedność i miłość.
O Kościół Zielonoświątkowy, jego władze i misję.

Sob

W

Wielkie
powołanie

Ndz

A

Agape

Modlimy się o przebudzenie kraju, całego Śląska
Modlimy się o władze kraju i władze lokalne.
Modlimy się o wzajemną miłość, troskę i pojednanie
w zborze,
Modlimy się o miłość, troskę i pojednanie w
małżeństwach i rodzinach.
Modlimy się o dobre stosunki międzysąsiedzkie.
Modlimy się o to, byśmy zasiewali uczynki miłości.

Tygodniowe nabożeństwa modlitewne odbędą się:
− w niedziele (1, 8 stycznia), godz. 10,oo
− wtorek (3.01), godz. 18,30
− czwartek (5.01), godz. 18,30
−
−

sobota (7.01), godz. 16,oo – naboż. prowadzone przez młodzież
wtorek (10.01), godz. 18,30 - naboż. modlitewne zborów protestanckich

Rozpoczynamy Nowy Rok z modlitwą i z postem.
Dołącz do modlącego się Kościoła.

