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01 Modlitwa

A. Módl się na kilka tygodni przed samym wydarzeniem o Boże 
prowadzenie dla Ciebie i młodzieży w Twoim zborze. 

B. Poproś również bliskie Ci osoby i przywódców w zborze  
o modlitwę w tej sprawie.

C. Przeczytaj z modlitwą materiał jaki będzie podstawą dla tego 
wydarzenia. Wyciągnij dla siebie wnioski z tego co przeczytałeś, 
rób notatki – będzie Ci łatwiej zareklamować, skłonić do współ-
pracy inne osoby i prowadzić Tydzień Modlitwy Młodzieży.

D. Postaw sobie pytanie: jakie zastosowanie w życiu ma to co prze-
czytałem?
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02 Reklama i organizacja:

A. Zaplanuj organizację Tygodnia Modlitwy Młodzieży w Twoim 
zborze i zrób to, jeśli możesz, z kilkoma zaufanymi osobami. 
Zaplanujcie:

1. Miejsce:

•  KOŚCIÓŁ – zawsze stoi otworem jeżeli się na niego 
zdecydujecie, musicie powiadomić wcześniej pastora/
starszego zboru. Dzięki temu będziecie mogli liczyć 
na pomoc w kwestiach organizacyjnych (ogrzewanie, 
klucze, herbata itd.). Jasno powiedzcie na jakie wsparcie 
liczycie.

•  MIESZKANIA PRYWATNE – na zasadzie każdy dzień 
u kogoś innego – żeby nie nadużywać gościnności ciągle 
jednej osoby. Dzięki takiemu podziałowi każdy będzie 
mógł mieć któregoś dnia bliżej i mieć szansę dotarcia na 
miejsce spotkania.

•  INNE – może kawiarnia – dla tych z grubszymi portfelami :) 

2. Terminy: 

•  Idealnie byłoby móc spotykać się codziennie, jeśli nie 
będzie to możliwe, zniechęcaj się.

3. Czas:

•  Pamiętaj, że nie wszystkim jesteś w stanie dogodzić, 
zatem bądź przygotowany na głosy niezadowolenia. 
Postaraj się znaleźć rozwiązanie możliwie najbardziej 
kompromisowe.
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4. Wsparcie:

•  Zastanów się, kto mógłby was wesprzeć (nie róbcie 
wszystkiego sami) w poniższych zadaniach. Postarajcie 
się zaangażować jak największą liczbę osób.

•  ORGANIZACJA PRZEKĄSEK – na każde spotkanie 
niech będzie to inna osoba. Zróbcie grafik z telefonami 
kontaktowymi, żeby w razie ewentualnej nieobceności 
osoby odpowiedzialnej za dany punkt, mogła ona zna-
leźć zastępstwo.

•  PROWADZENIE SPOTKANIA – (na każdym może być 
to inna osoba). Pamiętaj, że prowadzący spotkanie 
powinien przygotować się do niego wcześniej (powi-
nien przeczytać materiał, zastanowić się nad pytaniami 
i ewentualnie zaproponować własne pytania, jeśli te 
wskazane w czytance są jego zdaniem nietrafione). 

5. Reklamę: 

•  Przygotuj treść ogłoszenia informującego o Tygodniu 
modlitwy, umieść je na Facebooku lub roześlij mailem.

•  Przygotuj ogłoszenie dla Starszego Zboru i dopilnuj by 
zostało przyczytane podczas nabożeństwa, najlepiej sam 
je zareklamuj spotkania. 

•  Na tablicy ogłoszeń umieść plakat reklamujący spotkania.

•  Mów o tygodniu modlitwy młodzieży z co najmniej 
2 tygodniowym wyprzedzeniem.

•  Twórz pozytywną aurę wokół tego wydarzenia – mo-
żesz również poprosić usługującego pastora (oczywiście 
z wyprzedzeniem) o specjalne kazanie lub apel na temat 
roli i mocy modlitwy. A może sam przygotujesz kazanie 
lub apel?
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03 Organizacja samego spotkania

A. Spotkanie nie powinno trwać dłużej niż 60 - 90 minut. 

B. Czytanie czytanek. Pamiętaj, że jest to spotkanie modlitewne 
i jego najważniejszą częścią powinna być modlitwa. Dlatego im 
mniej czasu zajmie Ci czytanie czytanek, a dzięki temu więcej 
czasu pozostanie na modlitwę, tym lepiej.

1. Idealne rozwiązanie: Wszyscy przeczytali materiał wcze-
śniej (np. w drodze na spotkanie). Dzięki temu będziecie 
mogli się skupić tylko na dyskusji, wnioskach i modlitwie. 
Żeby to osiągnąć, musisz wszystkim przypomnieć o pracy 
domowej jaką mieli zrobić.

2. Rozwiązanie pośrednie: Jedna osoba przygotowuje stresz-
czenie czytanki, dzięki czemu można skupić się na dyskusji 
i przede wszystkim na modlitwie.

3. Standardowe rozwiązanie: Nikt nie przeczytał materiału 
wcześniej.

•  Przeczytajcie go dzieląc się fragmentami czytanki mię-
dzy sobą.

•  Osoba prowadząca spotkanie i każda, która ma taką 
potrzebę, może przerywać w trakcie czytania tekstu 
i zadawać pytania skłaniające do dyskusji – należy to 
jednak wcześniej przemyśleć i zastanowić się, czy nie 
lepiej jest zaczekać do końca materiału.
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04 Dyskusja

A. Odpowiedzcie na pytania z materiału.

B. Jeśli zdaniem osoby prowadzącej pytania nie są odpowiednie, może 
na podstawie przeczytanego tekstu zaproponować własne (należy to 
jednak zrobić wcześniej, przygotowując się na spotkanie).

C. Możesz wykorzystać dodatkowe materiały dla wzmocnienia dyskusji 
(krótkie newsy, filmiki, zdjęcia).

D. Zaplanujcie wspólne działanie, motywowani tym co przeczytaliście 
lub dyskutowaliście (np. jednym z tematów będzie prawdziwe uwiel-
bienie Pana Boga – poprzez pomaganie innym osobom. Być może bę-
dzie to dobra okazja do tego by o kimś pomyśleć i zaplanować pomoc 
takiej osobie).
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05 Módlcie się

A. Zapewnij uczestwników spotkania, że jeżeli ktoś nie chce/ nie umie/ 
nie ma ochoty nie musi się modlić publicznie (na głos) – dajcie zawsze 
na koniec trochę czasu aby każdy mógł się pomodlić w myślach.

1. Pamiętajcie o przynajmniej kilku rodzajach modlitwy: prośby, 
dziękczynienia, uwielbienie Boga, wyznawanie grzechów.

2. Możecie założyć zeszyt/kartkę z intencjami, które będziecie zapi-
sywać i o które będziecie się modlić przez cały tydzień – wracanie 
do wyraźnego Bożego działania jest niezwykle budujące i zachę-
cające.

C. Uzgodnijcie wspólny cel modlitwy   
(o co się będziecie modlić).

D. Podzielcie się na mniejsze grupki.

E. Po zakończeniu modlitwy czekajcie w ciszy, aż inne grupki zakończą 
się modlić.

F. Możecie napisać wasze intencje i się nimi wymienić, wtedy każdy 
będzie najbliższą dobę szczególnie modlić się za sprawą innej osoby – 
doświadczycie wtedy działania modlitwy wstawienniczej.
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06 Zakończenie

A. Podziękuj wszystkim za udział.

B. Przypomnij, o kolejnym spotkaniu (o terminie, o miejscu spotkania 
i o odpowiedzialnościach poszczególnych osób).

Inne:

A. Jeżeli macie kogoś uzdolnionego instrumentalnie zaśpiewajcie na 
początek 2-3 pieśni – pamiętaj, żeby dostępne były teksty.



OPRACOWANIE:  

Rada Młodzieży Diecezji Wschodniej

WYDAWCA:  

Sekretariat Młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce
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