
Prorok Habakuk tak opisał swoją modlitwę: „Na swej warcie będę stać, stanę na 
baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam 
odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany” (Hab 2,1). Jakaż niespotykana, 
niesamowita postawa modlitewna - coś, co można by nazwać aktywnym 
oczekiwaniem. Nasłuchiwaniem. Tęsknym wyglądaniem. Pragnieniem zmiany. 
Głodem Boga i  gotowością przyjęcia napomnienia, gdy tylko Bóg objawi swe 
Słowo. Na tę modlitwę Bóg odpowiada, dając Habakukowi widzenie. - Zapisz je - 
mówi - i oczekuj na spełnienie (w. 2). „To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego 
czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie, a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo 
z pewnością przyjdzie, nie spóźni się” (Hab 2,3). Bóg pragnie działać. Nie spóźni 
się. I pragnie, byśmy „stanęli na warcie” - modlili się. Zapragnijmy czuwać 
w modlitwie jak Habakuk. Będę stać, wypatrywać, nasłuchiwać. Będę modlić się 
z  wiarą! Będę odbierać od Pana Jego wskazówki w modlitwie a następnie 
wprowadzę w czyn Jego Słowo. Taka modlitwa przynosi upragnioną zmianę. 

Ostatnio wyraźnie odczuwamy przynaglenie od Ducha Świętego, by modlić się. By 
wstawiać się za zborem, sobą nawzajem, naszym krajem. Dlatego pragniemy 
uzgadniać nasze prośby modlitewne, spisywać je i wspólnie przynosić do Boga. 
Pomocą niech będzie niniejszy Informator Modlitewny, który wspólnie będziemy 
tworzyć. Przyłącz się do modlitwy! Podziel się też z nami, o co pragniesz się modlić! 
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POTRZEBY OGÓLNE:  
NASZ KOŚCIÓŁ - módlmy się o nasz zbór „Nowe Życie” w Łodzi jak i cały Kościół 
Zielonoświątkowy w Polsce, o nasz duchowy wzrost, obecność Bożą na nabożeństwach, o 
ochronę Bożą dla sióstr i braci. Wołajmy do Pana, by używał nas w dziele ewangelizacji, by 
przydawał ludzi do Kościoła i  otwierał ich serca na Ewangelię. Módlmy się o służby w 
zborze, o  wszystkich liderów wraz z pastorem i  starszymi. Módlmy się o małżeństwa 
i rodziny, o młodzież i o naszych seniorów.  
MISJA „NOWA NADZIEJA” - módlmy się o naszą służbę wśród biednych, uzależnionych, 
bezdomnych i potrzebujących. Prośmy Pana, by powoływał ludzi do tej służby, o 
finansowe zaopatrzenie oraz mądrość w pomaganiu. Módlmy się o  Boże działanie i 
duchowe przełomy w życiu naszych podopiecznych, by prawdziwie doświadczali 
błogosławieństwa nowego życia z Jezusem. 
PARTNERZY W SŁUŻBIE - pamiętajmy w modlitwie o naszych partnerskich organizacjach 
w służbie - szczególnie kierowanej przez naszego brata Asmunda Fundacji „Safety 
Shelter”, ewangelizacyjnej służbie naszego brata Timo ze Szwecji, służbie naszego 
przyjaciela pastora Izraela w Indiach. Oni także modlą się o nas. 
PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ - bądźmy wierni w modlitwie o Kościół Prześladowany w 
różnych częściach świata. Szczególnie wołajmy do Boga za chrześcijanami w Korei 
Północnej. Pamiętajmy też o cierpieniach i potrzebach naszych braci za wschodnią 
granicą: szczególnie na Białorusi i Ukrainie. 

POTRZEBY INDYWIDUALNE:  
Modlitwy zgłoszone zborowi - módlmy się o uzdrowienie i posilenie dla następujących 
osób: dla naszej siostry Magdy, która miała operację w szpitalu, braci Zbyszka i Zygmunta, 
którzy walczą z chorobą nowotworową, o mamę naszej siostry Marty, o uzdrowienie dla 
naszej siostry Bożeny - uzdrowienie jej rąk i nóg. Przynośmy do Pana Czesława i Janeczkę - 
by Bóg dotykał się i leczył. O uzdrowienie i błogosławieństwo dla Eliasza - małego synka 
Beaty i Michała. O Elę, która ostatnio poznała Jezusa, mimo znaczącej odległości modli 
się z nami podczas transmisji i bardzo potrzebuje uzdrowienia. 

     NASZE REGULARNE NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA MODLITEWNE: 

  
 Poniedziałek:         18:30 
 Środa:          18:30 
 Niedziela:                     09:30 | 11:30

TU WPISZ SWOJĄ SZCZEGÓLNĄ PROŚBĘ MODLITEWNĄ: 

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” Jk 5:16 


