CAŁY TYDZIEŃ
Z MODLITWĄ
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

PLANY

FINANSE

Módlmy się, by dobry Bóg przydawał nam
mądrości w planowaniu i podejmowaniu
dużych i małych decyzji dotyczących służby.
Przed nami regularne spotkania, konferencje,
obozy, szkolenia, ale i duże "marzenia"
jak rodzinne domy dziecka, czy domy dla
osób opuszczających domy dziecka.
Niech dobry Bóg prowadzi to dzieło!

Żeby cokolwiek się wydarzyło, potrzebne
są finanse. Służba Niebieskiego Domu
utrzymywana jest wyłącznie z darowizn
od osób, którym Pan Bóg położył ją na sercu.
Módlmy się o Boże zaopatrzenie na każdy
projekt i każdą służbę - aby Pan Bóg poruszał
polskich chrześcijan i zbory, aby z ochotnego
serca (2 Kor. 9:7) wspierały to dzieło, a nam
pomógł dobrze zarządzać tym co mamy.

ŚRODA

CZWARTEK

LUDZIE

Każdego dnia potrzeba nam pomocy.
Czasami do pakowania listów, czasami
do spotkań w domu dziecka, a czasami
do jeszcze innych zadań. Módlmy się,
aby Pan Bóg przydawał pracowników
i wolontariuszy. "Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało." Łuk. 10:2

DOMY DZIECKA

Praca z mieszkańcami domów dziecka to
ważna i pełna wyzwań służba. Módlmy się
o Bożą mądrość i prowadzenie dla wszystkich
zaangażowanych w to dzieło i Jego dotyk
dla serca każdego z tych dzieci.

SOBOTA

PIĄTEK
RODZINY ZASTĘPCZE/ADOPCYJNE

Rodziny przyjmujące dzieci do swojego domu
podejmują się wspaniałej służby! Módlmy
się o chrześcijańskie rodziny zastępcze
i adopcyjne, aby Pan Bóg je prowadził,
posilał, obdarzał zdrowiem, mądrością
i pokojem. Niech w swojej łasce dotyka dzieci
i młodzieży, które są w tych rodzinach i niech
przemienia ich życie. Módlmy się również
o nowe rodziny, które mogłyby przyjąć
takie dzieci pod swój dach!

MOCNE RODZINY

Bóg stworzył rodzinę jako "coś" dobrego dla
człowieka. Wierzymy, że żyć w chrześcijańskiej
rodzinie - to największe szczęście na Ziemi!
Módlmy się, aby chrześcijańskie rodziny
w naszym kraju zdawały sobie sprawę
z powagi czasów w jakich żyjemy i aby Boże
Słowo i modlitwa były istotnym elementem
ich każdego dnia. Módlmy się, aby mocne
chrześcijańskie rodziny mogły wydawać
świadectwo przyciągające ludzi do Boga!

NIEDZIELA

DZIĘKCZYNIENIE

Dziś niedziela - chwalmy Pana i dziękujmy mu za zbawienie, Jego dobroć, odpowiedzi na modlitwy,
zbawione dzieci, prowadzenie i zaopatrzenie w służbie! Jemu niech będzie chwała!

W W W . N I E B I E S K I D O M . O R G

