


Zacznij Nowy Rok od modlitwy i szukania Boga. Żyjemy w burzliwych czasach i bardzo potrzebujemy 
uchwycić się Pana. Jako wspólnota pragniemy wsłuchiwać się i rozeznawać Boży głos, podążając ścieżką, 
którą wskazuje nam Bóg. Dlatego zaplanowaliśmy na początek roku (4-10.01.2021) tydzień modlitwy i postu. 
Każdego dnia będziemy modlić się o różne dziedziny naszego życia osobistego, rodzinnego, 
wspólnotowego. Niech to będzie prawdziwy czas przełomów!  

Tylko Bóg jest sprawcą prawdziwych PRZEŁOMÓW. Gdy pewnego dnia Król Dawid, dzięki łasce Bożej 
pokonał swoich wrogów, powiedział: „Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się 
wody”. Nazwał też miejsce, w którym przebywał Baal-Perasim, co znaczy Pan Przełomów (zob. 2 Sm 5,20). 
Czy potrzebujesz zwycięstwa w bitwach, które toczysz w życiu? Czy chciałbyś ujrzeć przełom w życiu swojej 
wspólnoty kościelnej, a może rodziny lub nawet narodu? Tak! Pan może to uczynić! Może przełamać naszych 
największych nieprzyjaciół - „jak przełamują się wody”. Bóg daje nam też Słowo obietnicy: „I ukorzy się mój 
lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich 
złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 Krn 7,14).  

Zawołajmy razem do Niego! Połączmy się w modlitwie i doświadczajmy Bożych przełomów. Utwórzmy 
łańcuch postu i modlitwy (zapraszamy, byś zadeklarował się, którego dnia pragniesz czuwać w modlitwie 
i poście). Codziennie wieczorem (od poniedziałku do soboty) spotkamy się też na modlitwie o godz. 18:30 w 
naszym zborze (jeżeli nie możesz być z nami na miejscu, znajdź sobie ustronne miejsce, wygospodaruj czas i 
pomódl się razem z nami w swoim domu). Zgłoś nam także swoją prośbę  modlitewną - wraz z  innymi 
intencjami modlitewnymi, codziennie będziemy przynosić ją Panu!  

Oprócz modlitwy w zgłaszanych przez Was sprawach, każdego dnia będziemy się modlić o Boży przełom 
w  pięciu obszarach (czyt. na drugiej stronie) a zakończymy modlitwą o przebudzenie! Bóg może! Pan 
wystarczy. Wszechmogący da odpowiedź! 
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DZIEŃ PIERWSZY: PRZEŁOM W SERCACH - módlmy się o osobiste nawrócenie i przemianę  serca, 
o ducha pokuty i upamiętania, ukorzenie się całej wspólnoty przed Panem i poddanie Mu swego życia. 
Módlmy się  o przełom w życiu osobistym, zmianę  naszych postaw i poddanie naszych charakterów 
Bogu. Módlmy się o tych, którzy upadli i zbłądzili, by mogli wrócić do Pana. Módlmy się o odnowienie 
radości ze zbawienia, miłości i nadziei. (Joel 2,12-13; Dn 9,4n)  

DZIEŃ DRUGI: PRZEŁOM W RODZINIE - modlimy się  o jedność, pokój i  miłość w  domach, 
małżeństwach i rodzinach - o przełom w relacjach, uzdrowienie zranień. O Boże zaopatrzenie 
i  błogosławieństwo - przełom w miejscu pracy. O mądrość w wychowaniu dzieci - przełom 
w rodzicielstwie. O dobre relacje między pokoleniami - aby Bóg „zwrócił serca ojców ku synom, a serca 
synów ku ich ojcom”. (Ps 127,1-2; Mal 3,24; Neh 4,14) 

DZIEŃ TRZECI: PRZEŁOM W KOŚCIELE - modlimy się  zarówno o cały Kościół Zielonoświątkowy, jak 
i nasz zbór „Nowe Życie” w Łodzi. Modlimy się o służby, duchowy wzrost, dzieło ewangelizacji. O to, by 
Pan przydawał ludzi i otwierał ich serca na Ewangelię. Modlimy się o służby w zborze, o duszpasterstwo, 
nauczanie, dzialalność misyjną. Modlimy się o pastora, starszych, liderów w  kościele oraz o siebie 
nawzajem. Modlimy się o naszą  służbę wśród biednych, uzależnionych i potrzebujących. Modlimy 
się  powstanie nowych zborów w naszym regionie i o to, by nasz Kościół mógł w tym dziele 
ewangelizacyjnym uczestniczyć. (Ef 3,14-21; 4,11-16; 5,27; 3,10; 1 P 4,7-8) 

DZIEŃ CZWARTY: PRZEŁOM W KRAJU - modlimy się  o nasz kraj oraz o nasze miasto  Łódź. 
O mieszkańców oraz władze samorządowe i centralne - rząd, parlament, sądy, prezydenta i premiera. 
Modlimy się o pomyślność naszego kraju w wielu dziedzinach: w sprawach gospodarczych, 
edukacyjnych, społecznych - szczególnie teraz, gdy przechodzimy przez czas pandemii. Przede 
wszystkim wołamy o przebudzenie duchowe w naszym narodzie, o odwrócenie się od grzechu, 
upamiętanie i nawrócenie serc do jedynego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. (1 Tm 2,1-4; Jer 29,7; Ez 
22,30) 

DZIEŃ PIĄTY: PRZEŁOM NA ŚWIECIE - modlimy się  o sytuację na świecie. O sąsiadujące z Polską 
narody, szczególnie obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji i Niemiec. Przynosimy 
Panu Indie (gdzie wspieramy pracę  misyjną), Skandynawię (kościoły w Norwegii i Szwecji, z którymi 
mamy relacje) oraz inne kraje, w  szczególności te, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowania 
(pamiętamy o kościele w Korei Północnej oraz o Afryce). (Hab 1,5; Dz 4,25-30; Hbr 13,3; Ez 22,30; 1 Tm 
2,4; Kor 4,3; 2 P 3,9) 

DZIEŃ SZÓSTY: MODLITWA O PRZEBUDZENIE - modlimy się, by Pan wysłał robotników na żniwo 
swoje. Modlimy się  o ponowne napełnienie Duchem Świętym i wyposażenie Kościoła w dziele 
ewangelizacji. Modlimy się, by Pan działał w potężnych przejawach swojej mocy, o to, by Pan 
potwierdzał Ewangelię  znakami i  cudami. Wołamy o uzdrowienie chorych, o pełne uwolnienie 
udręczonych atakami nieprzyjaciela. O wzrost w wierze i pełne zwycięstwo w sferach, których wierzący 
toczą bój modlitewny. Modlimy się o chrzest Duchem Św. i przejawy Jego mocy  naszym życiu. (1 Kor 
14,1; Hab 3,2; Łk 10,2; Oz 10,12; Iz 55,6) 

DNI I GODZINY MODLITW WSPÓLNYCH (w dniach od 4 do 10 stycznia 2021): 

Poniedziałek:     18:30 
Wtorek:    18:30 
Środa:    18:30 
Czwartek:    18:30 
Piątek:    18:30 
Sobota:          18:30 
Niedziela:                    9:30 | 11:30    (nabożeństwo)


