Papel ng Panalangin
•
•
•

Petsa: _________

Kopyahin ang papel para sa mga miyembro ng inyong grupo.
Simula at tapusin sa kasunduang oras.
Mga kailangan: Bibliya, ang buklet ng ministeryo at bolpen.

Papuri— Pinupuri and Diyos para sa kung sino siya, Ang kanyang Katangian, Ang kanyang pangalan o
ang kanyang pagkatao. Pakiusap wala munang panalangin o panghiling sa ngayon.
Katangian: _____________________________________________________________________________
Kahulugan: _____________________________________________________________________________
Mga banal na kasulatan: __________________________________________________________________
Mga saloobin: ___________________________________________________________________________

Pag-amin—Tahimik pag-amin sa iyong mga kasalanan sa Diyos.
Kung aminin and ating mag kasalanan, Siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat
ng kawalang katarungan. 1 Juan 1:9

Pagpasalamat—Nag

papasalamat sa Diyos sa Nagawa niya. Pakiusap wala munang panalangin o panghiling sa

ngayon. Sa lahat ng bagay magpasalamat; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1 Tesalonica 5:18
_________________________________________________________________________________________________________________________

Mga Kahilingan—Paglapit sa Diyos sa mga panalangin. Mag grupo ng tigdalawa o tigtatlo.
Sariling Anak—Bawat ina ay pipili lang ng isang anak.
Banal na kasulatan: _____________________________________________________________________________
Pangalan ng anak ng unang ina (1): ___________________________________________________________
Pangalan ng anak ng pangalawang ina (2): _____________________________________________________
Pangalan ng anak ng pangatlong ina (3): ______________________________________________________
Panalangin o Kahilingan para sa mga anak:
Para sa anak (1):__________________________________________________________________________
Para sa anak (2):__________________________________________________________________________
Para sa anak (3): _________________________________________________________________________

Mga Guru o empleyado ng eskuwelahan o institusyon
Mga banal na kasulatan (Pumili ng isa):
Buksan ang mga mata ni ________at talikuran siya mula sa kadiliman hangang sa ilaw, at mula sa kapangyarihan ni Satanas
patungo sa Diyos, upang siya ay makatangap ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang
banal sa pamagitan ng pananampalaya kay Jesus. Gawa 26:18

Banal na kasulatan: _____________________________________________________________________________
Panalangin para sa kanila:________________________________________________________________________

Panalangin para sa eskuwelahan o intitusyon—Pagbubuhay espiritwal at kapanatagan sa eskwelahan.
(kong ano pa man ang maaaring pag usapan kung mero pang natitirang oras.)_____________________________________________

Iba pang Panalangin ng mga Nanay—Ang bawat paaralan ay nasasakop sa panalangin; protektahan ang
ministeryo na pinapanatili itong malaya sa kapintasan at dalisay. _____________________________________________
Tandaan, kong ano ang dinalangin sa grupo, ay nanatili sa mga grupo!

