IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!
II. Thess. 1: 11 - 12
HÉTFŐ:
- Imádkozzunk
a
hétköznapi
házicsoportok
vezetőiért,
életükért,
szolgálatukért! Tudjanak példaképek lenni a csoportjuk tagjainak, pásztorai
lenni a csoportnak ( I. Péter 5: 1 – 4 ).
- Imádkozzunk azért, hogy a csoportvezetőnek legyen Istentől vett látása a
csoport céljairól, feladatairól, küldetéséről!
- Legyen tűz, odaszánás bennük a csoport vezetésében!
- Legyen bennük vágy és odaszánás a tanulásra, továbbképzésre.
- Lássák meg, a csoport melyik anyagot vagy bibliai könyvet tanulmányozza.
KEDD:
- Imádkozzunk azért, hogy legyen folyamatos növekedés az adott hétköznapi
házicsoport tagjainak életében: Hitben, ismeretben, odaszánásban a hívő,
bizonyságtevő élet megélésére.
- Legyen egyre növekvő szeretet bennük egymás és mindenki iránt!
SZERDA:
- Imádkozzunk azért, hogy legyen folyamatos növekedés létszámban az adott
hétköznapi házicsoport életében: Tudjanak gyülekezeti tagokat megszólítani,
meghívni az alkalmaikra, és a gyülekezet házicsoportokba még nem járó
tagjai tudjanak beépülni egy – egy ilyen közösségbe.
CSÜTÖRTÖK:
- Imádkozzunk a hétköznapi házicsoport missziójáért: Imádkozzunk azért,
hogy legyen folyamatos növekedés létszámban az adott hétköznapi
házicsoport életében, barátkozók által is!
- Tudjanak a házicsoport tagjai nem hívő ismerőseiket megszólítani,
bizonyságot tenni, és megfelelő lelki hátterű ( nem feltétlenül saját )
házicsoportba elhívni / elkísérni.
- Legyen elég bölcsesség, tapintat és szeretet a házicsoportok vezetőiben, és
tagjaiban a barátkozókkal történő foglalkozásnál!
- Tudják a házicsoportok a barátkozók gyülekezetbe való beépülésüket is
munkálni!

PÉNTEK:
- Imádkozzunk új gyülekezeti házicsoportok létrejöttéért!
- Legyenek új, Istentől elhívott, követésre méltó és alkalmas életű
csoportvezetőkért hozzájuk!
- Legyenek nyitott lakások ilyen közösségek létrejöttéhez!
- Debrecennek minden lakótelepén és kertvárosában működjenek, vagy
jöjjenek létre új házicsoportok, Isten dicsőségére, és a gyülekezet
missziójának erősítésére!
SZOMBAT:
- Imádkozzunk a kéthavonta megrendezésre kerülő Csoportvezetői
Találkozókért!
- A csoportvezetők akarjanak eljönni a Csoportvezetői Találkozókra!
- Az akadályok háruljanak el a csoportvezetők jelenléte elől!
- A csoportvezetők közötti szeretet, megértés és elfogadás folyamatosan
erősödjön! Legyenek készen egymásért imádkozni, közbenjárni, egymás
munkáját támogatni! Erősödjön lelkiekben – szellemiekben a csoportvezetők
közössége!
VASÁRNAP:
- Imádkozzunk a Szentlélek munkájának áldásaiért a házicsoportok életében!
- Legyenek jelen a Szentlélek gyümölcsei jelen a tagok életében!
- A tagok tudják használni a lelki ajándékaikat a gyülekezet és a csoport
építésére!
- A csoportok tudjanak növekedni az imaéletükben, és legyen egyre
nyilvánvalóbb Isten áldása az adott közösség életében!
- Legyenek gyógyulások, helyreállások a tagok életében!
- A csoportok tudják munkálni a gyülekezet lelki – szellemi megújulását!

