
PRZYJDŹ NA NOCNE CZUWANIE (26/27.02.2021). Apostoł Paweł zauważa pisząc do 
Koryntian (2 Kor 6,5), że jako Boży współpracownicy, okazujemy się Jego sługami m.in. 
w niewygodach, postach i nocnych czuwaniach (lub jak tłumaczy to SNP: „bezsennych 
nocach”). Czytamy także w Ewangeliach o szczególnej nocy, jaką nasz Pan i Mistrz 
spędził w ogrodzie Getsemani (Mt 26,36-46). Idąc modlić się, zabrał ze sobą 
najbliższych uczniów - Piotra i dwóch synów Zebedeusza.  Musiał być to dla nich wielki 
przywilej! Pan wybiera najbliższych i zaprasza do wspólnej modlitwy, mówiąc: 
„Czuwajcie ze mną”.  Wkrótce jednak okazało się, że nie byli w stanie wytrwać na 
modlitwie z Jezusem nawet godziny, cóż dopiero całej nocy (w. 40)! Wówczas padły 
znane i powtarzane wielokroć słowa Jezusa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało - słabe” (w. 41). 

Bóg obudził w nas pragnienie modlitwy. Wierzymy bowiem, że właśnie klęcząc, 
modląc się - zwyciężamy! Pragniemy spotkać się w ostatni piątek lutego na całonocnej 
modlitwie. Rozpoczniemy o godz. 22:00 a zakończymy nad ranem. Będziemy czuwać. 
Modlić się. Zachęcać razem do trwania w modlitwie i wołania o Boże działanie, 
przemianę, przebudzenie. Tak - ciało jest słabe. Ale pragniemy doświadczyć w naszej 
słabości Jego Mocy. Zapragnijmy, bądźmy razem. To łaska, przywilej, ale też jakiś 
rodzaj poświęcenia swego czasu, wygody dla sprawy Bożej. Doświadczajmy tego, jak 
dobry i potężny jest nasz Bóg! 
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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. 
MISJA W BRAZYLII - nasz zbór miał przywilej zaangażować się w głoszenie Ewangelii 
Polakom w Brazylii współpracując w tym dziele misyjnym z Polskim Kościołem w Kanadzie. 
Módlmy się o naszych rodaków w Brazylii - doświadczają w czasie pandemii trudności nie 
tylko zdrowotnych (na ogromną skalę) ale też ekonomicznych. Módlmy się o misjonarzy, 
którzy pracują tam na stałe.  
NASZ KRAJ I SYTUACJA NA ŚWIECIE - bądźmy wierni w modlitwie o Polskę. Prośmy o 
sytuację na świecie związaną z kryzysem jaki panuje. Wołajmy o Kościół Prześladowany w 
różnych częściach świata: Korea Północna, Indie, Afryka i inne. Pamiętajmy też o 
cierpieniach i potrzebach naszych braci za wschodnią granicą: szczególnie na Białorusi 
i Ukrainie. 

POTRZEBY INDYWIDUALNE:  
UZDROWIENIE - módlmy się o uzdrowienie brata Tadeusza po tym, jak trafił do szpitala w 
ciężkim stanie nie mogąc samodzielnie oddychać. Módlmy się o braci Zbyszka 
i  Zygmunta, którzy walczą z  chorobą nowotworową, o mamę naszej siostry Marty i jej 
zdrowie, o uzdrowienie Bożeny (ból prawej nogi) i Kamila - fizyczne ale także i duchowe. 
Wołajmy nadal o Elę w jej chorobie (ból nerki ustał dzięki modlitwom ale wołajmy o pełne 
uzdrowienie). Przynieśmy Panu czternastoletnią Wiktorię z Bełchatowa - jej mama prosi  o 
uzdrowienie córki. 

     NASZE REGULARNE NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA MODLITEWNE: 

  
 Poniedziałek:         18:30 
 Środa:          18:00 
 Niedziela:                     09:30 | 11:30

TU WPISZ SWOJĄ SZCZEGÓLNĄ PROŚBĘ MODLITEWNĄ: 

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” Jk 5:16 


