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Nowy wygląd, nowe logo, nowy format, ten sam cel. 

 

Zauważ, że tym razem Twój program Dnia Modlitwy wygląda 

trochę inaczej. Mamy nowe logo Dnia Modlitwy! Tradycyjnie 

każda Unia Kontynentalna była reprezentowana przez inny 

kolor. Te kolory zostały zebrane razem, aby uczcić naszą 

jedność w Chrystusie, gdy spotykamy się jako wierzące kobiety 

na całym świecie. 

Jeśli chciałybyście włączyć duchową historię jednej z sióstr do 

swojego programu, przeczytaj historię Mary na stronie 

internetowej www.bwawd.org/Marys-story. Na stronie 

www.bwawd.org/DOP-Extras można również znaleźć plakat 

promocyjny, zdjęcia do wykorzystania w programie Power 

Point, ścieżkę dźwiękową do piosenki przewodniej LIFE, historię 

Dnia Modlitwy, filmy i inne pomocne materiały. 

Aby lepiej zrozumieć globalny zasięg Dnia Modlitwy, zajrzyj na 

facebook.com/BWAWomenDepartment/, zwłaszcza w dniu 

modlitwy i po nim. Tam zobaczysz zdjęcia niektórych spośród 

tysięcy naszych sióstr na całym świecie, które razem z tobą 

uczestniczą w tym doświadczeniu. Możesz wysłać również 

swoje zdjęcia, aby dodać je do strony! 

Dziękuję za solidarność z modlącymi się kobietami z całego 

świata! 
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Dzień Modlitwy 

Dzień modlitwy rozpoczął się, gdy kobiety w Europie podniosły się po 

II wojnie światowej. Kobiety, które znajdowały się po przeciwnych 

stronach bitwy, zdały sobie sprawę, że mają do wykonania pracę, aby 

zburzyć mury podziału, które stworzyła wojna. Ból i okrucieństwo 

doprowadziły do gniewu i te kobiety wiedziały, że tylko Bóg może 

usunąć te emocjonalne bariery i przynieść pojednanie. Były one 

kobietami modlitwy. Zebrały się, otuliły ramionami w modlitwie,                   

a ściany runęły. 

Od tego czasu kobiety coraz liczniej uczestniczyły w Dniu Modlitwy 

Kobiet Baptystycznych. Obchody tego dnia docierają obecnie do 

kobiet w prawie każdym kraju, w którym istnieją grupy baptystów. 

Obecnie siedem związków kontynentalnych łączy kobiety ze 156 

krajów, a program tłumaczony jest na ponad 80 języków. 

Dziś nadal widzimy podziały w naszym świecie. Mury budowane są                       

w strefach wojny i przez polaryzację w teologii, polityce, kulturach, 

grupach etnicznych i statusach ekonomicznych. My, jako wierzące 

kobiety, nieustannie zachęcamy się do burzenia murów poprzez 

miłość, która wyraża się w modlitwie. Kiedy spotykamy się, stoimy 

razem pod krzyżem, trzymając się za ręce, patrząc w górę na naszego 

Zbawiciela, który przynosi uzdrowienie i nadzieję w niespokojnym                 

i zniszczonym świecie. Dzień modlitwy to nasza największa, 

najbardziej przełomowa okazja, by rozproszyć ciemność i pokochać 

świat i siebie nawzajem na masową skalę. 

Modlitwa ma znaczenie.  

Nasze głosy wznoszą się do Boga wraz z tysiącami modlitw naszych 

sióstr. Bóg słyszy. Bóg odpowiada. Zbierzmy się razem, aby 

wstrząsnąć światem i rozproszyć siły ciemności. 
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1. BĄDŹMY KREATYWNE 

Kultura ciągle się zmienia i jest wiele sposobów, dzięki którym możemy 

poszerzyć nasz zasięg jako kobiety modlitwy. Pomyślmy nad 

kreatywnymi sposobami, które pomogą nam włączyć więcej kobiet w 

światowy krąg modlitwy. Spróbujmy nowych sposobów, aby przeżyć 

nasz Dzień Modlitwy i sprawić, by mogło w nim uczestniczyć jeszcze 

więcej kobiet niż kiedykolwiek wcześniej! 

Oto kilka pomysłów: 

1.  Tradycyjne wydarzenia modlitewne 

Konwencjonalne wydarzenia zdarzają się w kościele i różnych 

miejscach publicznych. Aby zapoznać się z pomysłami planowania 

tradycyjnego spotkania kościelnego, zobacz: bwawd.org/planning-

tips 

2.  Prywatne spotkania modlitewne 

Kameralne wydarzenia, które odbywają się w małych lokalizacjach, 

takich jak domy, biblioteki czy kawiarnie. 

3.  Modlitwa w przestrzeni publicznej 

Aranżuj stoliki lub budki modlitewne w miejscach publicznych, takich 

jak kampusy uniwersyteckie, stacje metra, rogi ulic itp. gdzie 

gospodarze przez cały dzień modlą się za każdego, kto tego chce. 

4.  Modlitwa przez cały rok 

Zachęcajcie się nawzajem, aby brać prośby modlitewne do domu                        

i modlić się o nie przez następny rok. 

5.  Spacer modlitewny 

Zorganizuj salę modlitwy w swoim kościele i zaoferuj różnorodne 

stacje modlitewne reprezentujące Unie Kontynentalne. Umieść 

prośby modlitewne z każdego kontynentu na każdej stacji i poproś 

ludzi, przechodzących od stacji do stacji, aby modlili się                                    

o wspomniane prośby. 

6.  Czas modlitwy zdalnej 

Nie zawsze można spotkać się osobiście. Istnieją jednak inne sposoby, 

 Tekstowe grupy modlitewne: 
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Zbierzcie grupę i zobowiążcie się do modlitwy w określonym 

czasie. Napiszcie do siebie nawzajem potrzeby modlitewne. 

Możesz poprosić także jednego z członków grupy o wysłanie 

innym tekstu z modlitwą z przewodnika lub tekstem biblijnym do 

refleksji.  

 Mailowe grupy modlitewne:  

  Załóż grupę e-mailową i wysyłajcie sobie nawzajem prośby  

modlitewne lub wypiszcie prośby modlitewne i prześlijcie je 

pocztą elektroniczną. 

 WhatsApp lub Skype 

  Korzystaj z połączeń wideo, aby być jak najbliżej siebie                                

i wzmacniać spotkania osobiste. 

Jeśli odkryjecie twórcze sposoby wspólnej modlitwy, nawet                            

z daleka, podzielcie się swoimi pomysłami. Skontaktujcie się z nami pod 

adresem: bwawomen@bwawd.org. 

Aby poznać wiele innych kreatywnych sposobów spędzania czasu na 

modlitwie, odwiedź stronę bwawd.org/Creative-Day-of-Prayer. Zobacz 

również www.bwawd.org/planning-Day-of-Prayer, aby zapoznać się                  

z potrzebami planowania modlitwy. 

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystycznych jest okazją do 
wsparcia służby Departamentu Kobiet Światowego Związku 
Baptystycznego (BWA). Ta jednorazowa ofiara jest głównym źródłem 
dochodów Departamentu, co stanowi między innymi wsparcie dla 
wielu projektów realizowanych na rzecz potrzebujących kobiet na 
całym świecie. 

Ofiary proszę przekazywać na rachunek Służby Kobiet prowadzony                      
w banku ING: 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP 
55 1050 1054 1000 0023 1749 6954 

Niech Boża miłość wypełnia wasze serca, gdy będziecie wspólnie 
studiować Słowo, modlić się i ofiarować, by zjednoczyć świat                           
w Chrystusie. 
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2. STUDIUM BIBLIJNE: Życie w pełni w owczarni Jezusa 

Ew. Jana 10,1-18 

Ksenija Magda 

W lipcu wybrano nowego prezesa BWA Women na kadencję 2020-

2025. Witamy Karen Wilson z Australii w nowej roli. Aby dowiedzieć 

się więcej o Karen, zobacz krótką biografię na naszej stronie 

internetowej. 

Korzystając z okazji, pragnę podziękować za przywilej służenia wam 

przez ostatnie pięć lat. Spotykanie na całym świecie tak wielu z Was, 

było dla mnie radością. Chcę zostawić Was z wyzwaniem z Bożego 

Słowa. 

1. Kto jest właścicielem owiec?-  wolność dzieci Bożych. 

Metafora o ludziach Pana Boga jako błądzących owcach bez pasterza 

w Jana 10:1-18 pochodzi z Izajasza 53:7. W ten sposób Jezus najpierw 

czyni wyrzuty izraelskim przywódcom swoich czasów za złe 

prowadzenie. Jezus mówi im, że są nie tylko ślepi (9:40), ale są także 

„złodziejami i bandytami” (10:1), którzy ukradli trzodę prawowitemu 

właścicielowi. Jako najemni pracownicy znęcają się nad owcami i w 

swojej arogancji nie rozpoznają prawowitego właściciela owiec i nie 

wpuszczają go. 

Trudno jest zrozumieć tę metaforę ponieważ Jezus zmienia punkt 

odniesienia w tym  obrazie. Raz występuje On jako „pasterz owiec” 

(10:3), którego strażnik ma wpuścić (10:3), a także jest „bramą dla 

owiec” (10:7). Łatwiej jest śledzić tę historię, patrząc na nadrzędne 

motywy dezaprobaty Jezusa dla fałszywych pasterzy i twierdzenia 

Jezusa, że jest jedynym prawdziwym pasterzem. 

Obfite życie owiec zależy przede wszystkim od ziemskich pasterzy 

Bożego kościoła, a to jest czasami skomplikowane. Ostatnio świat 

został zbombardowany listami przywódców kościelnych, którzy 



 

St
ro

n
a 

 8
 

zdradzili swoje kościoły oraz Boga dopuszczając się nadużyć 

seksualnych; wykorzystali swoją pozycję i władzę jako przywódcy. 

Niestety ich głównymi ofiarami były kobiety. 

Tacy pasterze kradną, zabijają i niszczą owce (10:10). Owcom trudno 

jest ich słuchać (10:8), ponieważ wiedzą, że głos Boga jest inny; życie  

i miłość nie ranią i nie powodują bólu. Prawdziwego życia nie 

znajduje się w miejscach, w których jesteś maltretowany                         

i zamknięty w więzieniu, nie będąc w stanie żyć. Jezus to inny rodzaj 

pasterza. Dzięki niemu owce zostają „zbawione” (10: 9) od ciągłego 

strachu przed agresywnymi pasterzami. Życie w owczarni Jezusa jest 

inne. Wchodząc do niego, owce zostają uratowane, ale nie są 

zniewolone przez ściany owczarni, Jezus jest ich drzwiami. „Mogą 

wejść i wyjść i znaleźć pastwisko” (10:9). To jest obraz posiadania 

domu, ale jest to również obraz wolności, wychodzenie na zewnątrz                

i odkrywanie, znajdowanie nowych pastwisk, na których można się 

pożywić, a życie tryska radością: „Przyszedłem, aby miały życie                        

i miały je w obfitości” (10:10). Jezus jest drzwiami do schronienia                  

i wolności. Owczarnię prowadzoną przez takiego oszusta, jak opisano 

wcześniej, łatwo rozpoznać po jej zawężeniu. Nie istnieje dla owiec, 

ale dla pogłębienia dumy i władzy fałszywych pasterzy. 

Pomyśl i oceń swoje doświadczenie w kościele. Czy to bezpieczne 

miejsce, w którym można znaleźć schronienie? Czy jest to otwarte 

miejsce, w którym można odkrywać wolność i pełnię życia? 

Dziękuj Bogu za dobrych „odźwiernych” twojego kościoła, ludzi, 

którzy dobrze cię prowadzą i którzy pracują jak Jezus. Nie ma nic 

bardziej przyciągającego niż kościół, w którym Jezus jest pasterzem,          

a „odźwierni” go rozpoznają i wpuszczają. 

Módl się o swoją sytuację, jeśli jest uwłaczająca (jeśli nie czujesz się 

bezpiecznie). Wiedz, że twoja  pierwsza lojalność  jest wobec Jezusa, 

prawdziwego pasterza. „Owczarnia” należy do Jezusa, nie do ludzi.    

Ty też należysz do Jezusa. Może znajdziesz się w sytuacji kiedy 
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będziesz musiała wybrać głos Jezusa, a nie fałszywych pasterzy,                     

i działać w wolności dziecka Bożego. Módl się za ofiary pasterzy, 

którzy sami siebie nimi ustanowili. 

2. Istnieją inne owczarnie? Czy kochamy innych jak siebie samych? 

Dobry pasterz zna swoje owce (10:14), ale jest więcej niż tylko jedna 

Jego owczarnia. Istnieją inne owczarnie (10:16), które należą do Boga 

i czasami trudno nam to zrozumieć. Nasze umysły są egocentryczne                    

i skupione na sobie. Jeśli autor, Jan pisał w Efezie pod koniec I wieku 

(jak uważa tradycja), mógł on być inspirowany brakiem jedności 

współczesnych mu chrześcijan. 

Do Chrystusa przychodzili ludzie żydowskiego pochodzenia, ale byli 

też ci którzy pochodzili z pogan (por. Ef. 2:11-13). Trudności w 

Kościele wynikały również z nacjonalizmu - zarówno żydowskiego, jak 

i greckiego. „Ale Chrystus nie przyszedł tylko dla narodu, ale aby 

zebrać rozproszone dzieci Boże w jedno” (11:52). Jest tylko jeden 

pasterz dla całej trzody - niezależnie od ich ludzkich zagród                              

i stróżów (10:16). Dlatego „będzie jedna trzoda”, podobnie jak „jeden 

pasterz” dla wszystkich (por. Ef. 2:14-22). 

Kościół został podzielony. Część tego podziału jest nieunikniona, bo 

jesteśmy przywiązani do swojego miejsca i często nie mamy okazji 

zobaczyć nic więcej. Ale czasami tworzymy podział tam, gdzie Jezus 

chce jedności. Pełne życie pojawia się tylko wtedy, gdy uznamy, że 

Bóg nie ogranicza się tylko do ludzi, którzy wyglądają i zachowują się 

jak my lub należą do naszego własnego kościoła. Ci, którzy należą do 

Chrystusa, są wezwani do wyjścia i poznania, że są inne owczarnie. 

One także należą do Chrystusa. Jeśli należą do Niego, należą także do 

nas, jeśli my należymy do Chrystusa. Apostoł Paweł używa obrazu 

Ciała Chrystusa dla całego kościoła, a nie tylko dla lokalnej 

społeczności. Kiedy się łączymy, przepływają zasoby i wszyscy 

doświadczamy tego niesamowitego życia. 
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Podzielcie się swoimi doświadczeniami z globalnego kościoła. Czy 

były historie, które was poruszyły i z których się czegoś 

nauczyłyście? W jaki sposób różnice kulturowe zszokowały was,                

a w jaki wzbogaciły? Módlcie się razem na stacjach kontynen-

talnych, dziękując Bogu za „inne owce” i za życie, które ukazuje we 

wszystkich zakątkach naszego świata poprzez nasze siostry i braci. 

Czasami świat przychodzi do nas. Czy naprawdę możemy przytulić  

ludzi o różnej skórze, narodowości i kulturze? Pomyślcie razem, co 

możecie zrobić, aby wasz kościół akceptował „różnych” ludzi. Módlcie 

się o te „inne zagrody” i o waszą jedność. 
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3. HISTORIA ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY KOBIET 

Światowy Dzień Modlitwy kobiet jest najważniejszy dla Światowej 

Unii Kobiet Baptystycznych (BWA). To coroczne wydarzenie jest 

środkiem, dzięki któremu kobiety stają razem, wzrastają w 

skuteczności i mają wpływ na nasz świat dla Chrystusa. Datki zebrane 

tego dnia są głównym źródłem dochodu potrzebnego na utrzymanie  

BWA. 

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet był cudem udzielenia łaski 

zaprowadzenia Bożego pokoju po drugiej wojnie światowej. W 1948 

roku dziewiętnaście baptystek z Danii, Francji, Włoch, Niemiec, 

Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechosłowacji 

spotkało się w Londynie z Olive Martin, przewodniczącą ówczesnego 

Komitetu Kobiet Światowej Unii Baptystów. Wojna zrujnowała ich 

życie i siostrzaną solidarność w Chrystusie. Przybyły, niosąc rany 

strat, niepokoju, podejrzliwości i wstydu - rany, które zaczęły 

wspólnie leczyć Modlitwą Pańską. W ciągu trzech dni utworzyły 

Europejski Baptystyczny Związek Kobiet, a ich pierwszą 

przewodniczącą została Marie Nørgaard z Danii. Przeznaczyła ona 

pierwszy tydzień listopada jako „tydzień, w którym zjednoczone 

modlimy się za siebie nawzajem i za świat”. 

Dwa lata później (1950) ich przykład doprowadził do powstania 

Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, jako dzień modlitwy z innymi 

kobietami, modlącymi się  za siebie nawzajem. 

Od tego pełnego wydarzeń okresu, ruch Dnia Modlitwy, wśród kobiet 

baptystek rozrósł się. Obchody docierają teraz do kobiet w każdym 

kraju, w którym istnieją grupy wierzących kobiet, obecnie w 156 

krajach, a program tłumaczony jest na ponad 80 języków. 

Zrodzone z tragedii wojny i chęci poszukiwania duchowej komunii                   

i jedności, jesteśmy zmuszone zauważyć, że wiele chrześcijanek nadal 

cierpi z powodu przemocy i izolacji przez wojnę. W wielu krajach 
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kobiety spotykają się, aby modlić się pośród zamieszek wywołanych 

przemocą, podczas gdy inne boją się codziennie o swoje 

bezpieczeństwo. 

Obchody Światowego Dnia Modlitwy łączą kobiety na całym świecie, 

zapewniając duchowe siły do życia, które wzmacniają i dają nadzieję. 

Kto może zmierzyć jaką odwagę zyskały te kobiety, wiedząc, że ich 

siostry w innych krajach modlą się za nie? Wiele sióstr w Europie 

Wschodniej twierdzi, że przyniosło to wolność i pokój w wielu ich 

krajach, czego doświadczyły w 1990 roku. Nadal potrzebujemy 

modlitwy! 

W niektórych częściach świata kobiety muszą przejść kilka mil, inne 

pokonują drogę przez góry, aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc 

modlitwy. W niektórych częściach Azji i Afryki mówi się, że kobiety 

przepływają przez rzeki i przeprawiają się przez strumienie, aby 

uczestniczyć w Dniu Modlitwy. Czy można się dziwić, że ruch się tak 

rozwinął? Z taką odwagą i oddaniem kobiety nadal będą siłą swoich 

kościołów. 
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4. PROJEKTY NA DZIEŃ MODLITWY KOBIET 2020 

1.  Nazwa projektu: Widzimy: Troszczymy się - Zestaw Zasobów dla 

Lokalnych Kościołów Dotyczących Przemocy Domowej. 

Organizacje: Baptist Women of the Pacific i Australian Baptist 

Women 

Osoby odpowiedzialne: Elissa Macpherson i Yvette Cherry, prezesi 

odpowiednio BWP i ABW 

Kraj: Australia 

Region Pacyfiku ma najwyższy wskaźnik przemocy domowej na 

świecie. Chociaż wskaźniki są przeważające na wyspach Pacyfiku, 

statystyki mówią, że w Australii mordowana jest jedna kobieta 

tygodniowo z powodu tego problemu. Ta kwestia ma wpływ 

również na osoby w lokalnych kościołach baptystów. Pastorzy 

szukają sposobów, które pomogą im rozwiązać ten problem. Te 

dwie kobiece organizacje spotykają się, aby opracować zestaw dla 

kościołów w Australii 

2.  Nazwa projektu: Wodna Szklarnia 

Organizacja: Dom Dziecka „Schronisko Miłości” 

Osoby odpowiedzialne: pastor Bora Hem, pastor Hong Sina Mon, 

dyrektor i opiekunowie schroniska 

Kraj: Kambodża 

Projekt ten przyniesie korzyści zarówno społeczne jak i 

ekonomiczne dzieciom ze Schroniska Miłości. Schronisko posiada 

już 3 szklarnie i chcieliby zbudować kolejną. Szklarnie dostarczają 

żywność do domu dziecka, a sprzedaż ich produktów pomaga 

pokryć niektóre wydatki. Jeżeli udałoby się zbudować kolejną 

szklarnię, to dochody z czwartej szklarni byłyby bezpośrednio 

przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji dzieci. 
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3.  Nazwa projektu: Kościół Edukacji i Zaangażowania 

Organizacja: Piękno z popiołów 

Osoba odpowiedzialna: Chrissy Duke, dyrektor (USA) 

Kraj: USA /Afryka Północna 

Opracowywanie praktycznych i dostępnych seminariów dla 

rodziców i przywódców w kościele w celu zdobycia wiedzy, 

zrozumienia i podejmowania kluczowych działań dla lokalnego 

oraz globalnego zaangażowania. Ponieważ ta służba ma siedzibę w 

północnej Afryce, będzie to okazja by pomóc poszczególnym 

osobom zrozumieć problem handlu ludźmi zarówno lokalnie, jak i 

globalnie. 

4.  Nazwa projektu: Opieka i dzielenie się domowym schronieniem. 

Organizacja: Azjatycka Unia Baptystyczna Kobiet, Hong Kong 

Osoba odpowiedzialna: Latika Paul, prezes 

Kraj: Hongkong 

Wspólnota, działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w kryzysie 

oraz opieki nad nimi. Rozwija ich umiejętności polepszając 

możliwości życiowe oraz uczy dzielenia się Bożą miłością. Opiekuje 

się kobietami ze wszystkich środowisk, ale szczególnie kobietami z 

mniejszości etnicznych, społeczności nieuprzywilejowanych i 

uciskanymi kobietami w Hongkongu. 

 

 

 

 

 



 
 

Stro
n

a 1
5

 
5. PROŚBY MODLITEWNE 

UNIA AZJATYCKA 

HONG KONG - Módlcie się o przywrócenie pokoju i porządku. Módlcie 

się, aby młodzi ludzie zachowywali się dojrzale, aby odzyskać ogólny 

dobrobyt cierpiącego społeczeństwa, zamiast reagować gwałtownie ze 

złości. Módlcie się, aby kościoły stanęły w tej luce w sposób, który jest 

akceptowalny i miły Bogu. 

INDONEZJA, MJANMAR, WIETNAM - Módlcie się, aby bariera 

trwających konfliktów etnicznych została usunięta i aby ludzie zmierzali 

w kierunku stabilności i postępu. Módlcie się, aby kościoły były bardziej 

zjednoczone, a wierzący nadal z pasją dzielili się Słowem Bożym pomimo 

prześladowań. 

CHINY, INDIE, MYANMAR, PAKISTAN - Módlcie się o przełom w 

prześladowaniach chrześcijan. Módlcie się, aby wierzący byli odważni w 

dzieleniu się Ewangelią pomimo ograniczeń w kraju, aby więcej 

mężczyzn i kobiet zostało uratowanych. Módlcie się przeciwko 

niesprawiedliwości społecznej wobec kobiet w niektórych krajach 

azjatyckich. 

BANGLADESZ, INDONEZJA, SRI LANKA, TAJLANDIA - Módlcie się o 

stabilność polityczną w tych krajach, módlcie się za kraje bardziej 

narażone na katastrofy naturalne (Indonezja, Indie, Japonia itd.) 

KOREA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA - Módlcie się, aby byli jednym, 

zjednoczeni w Panu, aby służyć Królestwu Bożemu. Módlcie się, aby 

nasze siostry w Korei Południowej (KBMU) zostały użyte przez Boga do 

wywierania wpływu na naród, przemieniając kobiety w następnym 

pokoleniu, aby były modlitewne z sercem poddańczym. 

FILIPINY - Módlcie się, aby proponowane prawo dotyczące „małżeństw 

osób tej samej płci, rozwodów i ustawy SOGIE” nie zostało uchwalone. 

Módlcie się, aby Bóg przez Ducha Świętego prowadził wierzących                      

i dawał im odwagę, aby mogli dzielić się ewangelią z niewierzącymi. 
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UNIA KOBIET - AMERYKA PÓŁNOCNA : 

1. Starając się poszerzyć nasze horyzonty, módlcie się, aby Bóg 

pokazał nam, gdzie powinnyśmy być zmieniane, by móc rozszerzyć 

nasz krąg, aby dotrzeć do większej liczby kobiet                        z 

miłością Chrystusa. 

Modlitwa: Nasz łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci, że powołałeś 

Baptystki Ameryki Północnej na taki czas jak ten. Modlimy się, 

abyś pomógł odwrócić naszą uwagę od naszych ludzkich 

ograniczeń, poszerzyć nasze horyzonty i przenieść nas poza nasze 

strefy komfortu, aby dotrzeć do większej liczby kobiet do Twojego 

Królestwa. Odwołujemy się do Twojej obietnicy z Mateusza 7:18, 

że ci, którzy proszą, otrzymają, ci, którzy szukają, znajdą, a drzwi 

zostaną otwarte dla tych, którzy pukają. Dziękujemy Ci za to, jak 

powiększasz nasz krąg kobiet. 

2. Módlcie się, aby kobiety w każdym wieku, o różnym 

wykształceniu, kolorach skóry i skłonnościach politycznych czuły 

się mile widziane i zachęcane do przyłączenia się do Bożej rodziny 

Ameryki Północnej, aby docierać do kobiet i bezbronnych  

dziewcząt z Bożą miłością.  

Modlitwa: Ojcze Boże, dziękujemy Ci, że powołałeś kobiety                             

w każdym wieku i z różnych środowisk, aby były częścią Twojej 

rodziny, były Twoim światłem i świadkami dla świata. Twoje słowo 

mówi nam, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym ciele i 

jesteśmy częścią jednego ciała, Ciała Chrystusa, pomóż nam 

przyjąć kobiety, które mają serce do spełniania Twojej woli bez 

względu na wiek, język, kolor skóry, pochodzenie narodowe czy 

polityczne skłonności (1 Kor. 12:12-13). 

3. Módlcie się, aby Bóg umocnił wierzące kobiety do 

przeciwstawienia się wszelkim formom niesprawiedliwości, jakich 

kobiety i dziewczęta doświadczają w naszym społeczeństwie. 

Modlitwa: Niebiański Ojcze, Twoje słowo przypomina nam, że 

stanięcie w obronie tych, którzy byli bezbronni i potrzebujący, było 
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jednym z priorytetów Jezusa. Daj nam śmiałość, by przemawiać w 

imieniu tych, którzy nie mają głosu, bronić wszystkich pomijanych i 

występować w obronie praw uciśnionych i ubogich (Przyp. 31:8-9). 

4. Módlcie się, aby wierzące kobiety były zjednoczone w 

promowaniu szacunku i troski o całe Boże stworzenie.  

Modlitwa: Drogi Ojcze Boże, dziękujemy Ci za tę piękną ziemię, 

którą stworzyłeś, i za zasoby, które nam powierzyłeś. Naucz nas 

być wiernymi szafarzami, którzy troszczą się o ziemię i nie 

nadużywają jej ani nie zaniedbują. Pomóż nam chronić go dla 

przyszłych pokoleń. Dziękujemy za powierzenie nam opieki nad 

swoim stworzeniem i za możliwość korzystania z niego przez  

wszystkich ludzi (Psalm 24:1).  

5. Módlcie się, aby Pan wzbudził przywódców z sercem dla Boga, 

którzy będą wzorem do naśladowania w naszych kościołach i we 

wspólnocie. 

Modlitwa: Ojcze, modlimy się, abyś wzbudził wśród nas pobożne 

przywódczynie, takie jak Estera. Kobiety modlitwy, które 

rozumieją walkę duchową, które boją się Ciebie i są nieustraszone 

w swojej służbie dla Ciebie, które podejmują ryzyko dla twojego 

imienia i które inspirują i motywują innych, by ci służyli. Naucz je, 

aby powierzali Ci swoją pracę, bo twoje słowo mówi nam, że 

spełnisz ich plany (Przysłów 16:3). 

6. Módlcie się o większe możliwości nawiązywania kontaktów i więzi 

w Unii Kobiet Ameryki Północnej, aby wzmacniać i zachęcać służby 

we wzrastaniu Ciała Chrystusa.  

Modlitwa: Łaskawy Ojcze, jesteśmy wdzięczni za pracę, jaką 

BWNA wykonuje na wrażliwych populacjach. Modlimy się o 

większe możliwości łączenia się między nimi w celu wymiany 

pomysłów i doświadczeń. Pomóż im podjąć aktywne kroki w celu 

zbudowania sieci i opracowania systemu wsparcia, który będzie 

korzystny dla budowania Twojego Królestwa. (Efezjan 4: 11-13). 



 

St
ro

n
a 

 1
8

 
7. Módlcie się, aby Bóg obficie błogosławił i zwiększał zasoby, 

abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych, szczególnie 

pomagając najsłabszym w naszym społeczeństwie.  

Modlitwa: Wierny Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś twórcą tego świata i 

posiadasz w nim wszystko. Znasz zasoby, których potrzebujemy do 

wykonania Twojej pracy i obiecujesz, że jeśli poprosimy o coś w 

Twoim imieniu i zgodnie z Twoją wolą, wysłuchasz nas i będziemy 

mieć to, o co Cię prosimy. Dziękujemy Ci z ufnością, że nas 

wysłuchałeś i prowadzisz (Jana 5:14-15). 

 

UNIA KOBIET - PACYFIK 

 Módlcie się o niepodległość i sprawiedliwość dla Papui Zachodniej. 

 Módlcie się przeciwko prawom, które zalegalizują eutanazję, 

aborcję i konopie indyjskie w niektórych naszych krajach i stanach. 

 Módlcie się przeciwko złemu wpływowi przemocy domowej, 

której najwyższe wskaźniki na świecie występują na Pacyfiku. 

 Módlcie się przeciwko niszczeniu raf koralowych i niszczy-

cielskiemu wpływowi podnoszących się wód na wyspach. 

 Módlcie się o silny fundamentalny rozwój duchowy dla nowych 

wspólnot kobiecych utworzonych w Papui-Nowej Gwinei. 

 Módlcie się, aby nowe zespoły przywódcze na poziomie 

kontynentalnym i krajowym zjednoczyły się i polegały na Bożej 

mądrości. 

 Módlcie się o zwiększenie liczby kobiet uczestniczących                            

w konferencjach, wydarzeniach i stypendiach. 

 Chwała Bogu za nominację Karen Wilson z Australii na nowego 

prezesa Światowej Unii Kobiet. 

 Chwalcie Boga za przywódców narodowych, z Fidżi, jak i z Nowej 

Zelandii, aby wspierali kobiety w ich rolach wyznaczonych przez 

Boga. 
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AFRYKAŃSKA UNIA KOBIET 

 Modlimy się, aby Bóg wzbudził kolejne pokolenie kobiet, które 

rozszerzą Jego dzieło w Afryce i poza nią. 

 Prosimy Boga o odnowienie pasji kobiet w Afryce w dziedzinie misji                          

i ewangelizacji. 

 Módlmy się, aby kościoły współpracowały z rządami i innymi 

organizacjami, aby wspierać osoby w trudnej sytuacji i zajmować się 

kwestią płci. 

 Wzywamy Boga, aby powołał bogobojnych przywódców, którzy 

zmienią istniejące systemy polityczne i gospodarcze, wprowadzając 

dobre rządy w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego, stworzenia 

większej liczby miejsc pracy i poprawy standardów życia osób 

żyjących poniżej progu ubóstwa. 

 Modlimy się o trwały pokój i pojednanie na całym świecie. Niech 

złamane serca zostaną uzdrowione i odpoczną w niezmiennej dobroci 

i wierności Jezusa. 

 Jesteśmy wdzięczni Bogu za podtrzymującą nas moc w naszym życiu. 

 Wychwalamy Boga, że w kwietniu 2019 r. Kobieca Organizacja 

Misyjna Nigerii obchodziła 100 lat. 

 Wychwalamy Boga za to, że pracuje na obszarach wiejskich na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

 Wychwalamy Boga za kobiety modlące się, wspierane przez bliźnich, 

za budowę kościoła. 

 Jesteśmy wdzięczni Bogu za kobiety, które całym sercem usługują 

pomimo dyskryminacji i przemocy wobec nich. Modlimy się o 

nieustanną Bożą siłę i odwagę. 

 
KARAIBY 

 
 Módlcie się, aby politycy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi                   

i aby szukali Jego przewodnictwa i wskazówek w podejmowaniu 
mądrych decyzji mających na celu poprawę stanu wysp. 
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 Módlcie się za dzieci, które są ofiarami jakiejkolwiek formy znęcania 

się w domu lub w szkole. Módlcie się, aby w szkołach nie było 
przyzwolenia na zastraszanie i przemoc. 

 Módlcie się, aby ustały brutalne zbrodnie popełniane przez młodych 
mężczyzn oraz aby panował szacunek dla autorytetu, miejsc kultu                   
i godności życia ludzkiego. Módlcie się, aby młodzi mężczyźni oddali 
broń i zwrócili się do Jezusa. 

 Módlcie się za mieszkańców Bahamów zniszczonych przez huragan 
Dorian. Módlcie się, aby kościoły, domy, szkoły i ogólna infrastruktura 
mogły zostać szybko przywrócone, aby mieszkańcy Bahamów mogli 
wrócić do normalności. Módlcie się, aby duch życzliwości nadal 
odnosił się do osób dotkniętych chorobą. 

 Módlcie się za kościoły na Grenadzie i Barbadosie, aby ich członkowie 
zostali zaangażowani i aby na tych wyspach nastąpiło przebudzenie. 
Módlcie się, aby między kościołami na Barbadosie była większa 
jedność. 

 Módlcie się o wykorzenienie przemocy uwarunkowanej płcią                
i poprawę umiejętności rodzicielskich. 

 Módlcie się, aby młodsze kobiety, które angażują się w pracę 
duszpasterstwa kobiet, były bardziej zaangażowane. Módlcie się, aby 
starsze kobiety przygarniały młodsze kobiety i były dobrymi 
mentorami, tak by praca była kontynuowana ku chwale Bożej. 

 

 
EUROPEJSKA UNIA KOBIET  

 
Obfite życie 

Jezus powiedział: „Przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w 
obfitości” (Jana 10:10). 

 
Jako pastor aktywnego kościoła w Południowej Walii odwiedzam osoby 
starsze i chore w ich domach lub w szpitalach. Któregoś dnia 
odwiedziłem jednego z naszych sąsiadów, który był w szpitalu.                        
W odległym rogu pokoju leżał mój sąsiad, teraz tylko cień jego dawnej 
postaci z bladymi, zapadniętymi policzkami i ciałem, które stało się małe 
i kruche. Taki widok widziałem już wcześniej i pomyślałem, że 



 
 

Stro
n

a 2
1

 
prawdopodobnie jego dni są już policzone. Spał, kiedy siedziałem przy 
jego łóżku, a jego oddech był nieregularny. Nie obudziłem go, ale cicho 
pomodliłem się przy jego łóżku i zostawiłem notatkę z informacją, że 
byłem z wizytą. Kilka dni później zapytałem o niego jego syna, 
zastanawiając się, czy powinienem zaproponować poprowadzenie 
pogrzebu. Ku mojemu zdziwieniu powiedział mi, że po kilku dniach 
dobrej opieki w szpitalu i transfuzji krwi jego ojciec wyzdrowiał i nie 
może się doczekać powrotu do domu. 

To było tak, jakby został przywrócony z martwych i otrzymał nowe 
życie! Kiedy zastanawiałem się nad tym incydentem, zdałem sobie 
sprawę, że właśnie to Bóg uczynił dla nas w Jezusie. Jesteśmy nowymi 
stworzeniami, przywróconymi z martwych. Kiedyś byliśmy martwi                     
w naszych grzechach i nie mogliśmy odpowiedzieć Bogu Ojcu, ale teraz, 
przez krew Jezusa, naszym pragnieniem jest kochać Boga i Jego lud. 

Postrzegam to jako główne zadanie chrześcijan w całej Europie i na 
Bliskim Wschodzie - nieść nadzieję tam, gdzie jest rozpacz, radość tam, 
gdzie jest smutek, wolność tam, gdzie jest uwięzienie i zawsze dawać 
życie tam, gdzie jest śmierć. 

Chwała Bogu, kobiety z naszych kościołów, w każdym zakątku Europy 
i na Bliskim Wschodzie odpowiadają na Boże wezwanie w ich życiu               
i jest wiele projektów wspieranych przez EBWU prowadzonych przez 
kobiety na rzecz kobiet, dzieci i młodych rodzin. Niektóre projekty 
pomagają kobietom w przygotowaniach do służby, inne pomagają 
syryjskim uchodźcom w Libanie, wspierają wdowy w Mołdawii, 
zapewniają letnie obozy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na Łotwie        
i zapewniają schronienie kobietom, które są ofiarami przemocy 
domowej w Polsce. Te i inne projekty wymagają naszego stałego 
wsparcia i modlitwy. Są środkami, dzięki którym możemy wnieść życie 
tam, gdzie jest śmierć. 

Ale jesteśmy tylko ludźmi! Tak, Jezus dał nam tę transfuzję nowego 
życia, ale Jeremiasz mówi, że jesteśmy jak „popękane cysterny, które nie 
mogą utrzymać wody” (Jr 2,13). Aby nowe życie nie wyciekało przez 
szczeliny, musimy spędzać więcej czasu w obecność naszego Pana i z po-
mocą Ducha Świętego możemy naprawić pęknięcia w naszym życiu. 

Większość obietnic Pisma Świętego jest skierowana do całego ciała 
wierzących, a nie do poszczególnych osób. Jako społeczność globalna, 
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jako wspólnota wierzących, musimy szukać więcej transfuzji tego życia i 
powstrzymać wyciek łaski z ciała, poprzez nieprzebaczenie i obojętność. 

Jeśli uda nam się powstrzymać „wyciekanie” życia i łaski z nas jako 
jednostek i jako pozostających w ciele, możemy stać się o wiele lepszymi 
kanałami dla życiodajnej łaski Boga dla naszego potrzebującego świata. 
Kiedy działamy jako przedstawiciele Chrystusa zjednoczeni jako jedno 
ciało, jesteśmy zwiastunami nowego życia, gdziekolwiek umieści nas 
Bóg. 

Pastor A. Anderson, Walia 
 

 
 

 
Prośby o modlitwę z EBWU 

 

 Módlcie się o pokój w krajach Bliskiego Wschodu. Warunki życia   
w obozach dla uchodźców są bardzo trudne. Wielu uchodźców 
próbuje wyjechać do Europy w bardzo złych warunkach i nie 
zawsze są mile widziani w tych krajach. Módlcie się, aby kraje 
goszczące patrzyły na nich oczami Chrystusa i aby każda sierota 
znalazła rodzinę. 

 Módlcie się o przebudzenie w Europie, gdzie wielu chrześcijan jest 
egocentrycznych i letnich. Módlcie się, aby okazali skruchę                          
i ożywili swoją pasję dla Chrystusa. 

 Módlcie się za kraje w Europie i na Bliskim Wschodzie, które wciąż 
zmagają się z kryzysem gospodarczym i jego konsekwencjami. 

 Módlcie się, aby władze walczyły ze współczesnym niewolnictwem 
i handlem ludźmi (kobietami, dziećmi i mężczyznami - młodymi 
pracownikami - przybywającymi z Europy Wschodniej do Europy 
Zachodniej). 

 Módlcie się, aby młode pokolenie - które nie ma nadziei, wartości  
i czuje się zagubione - spotkało Jezusa, który jest drogą, prawdą                     
i życiem. 

 Módlcie się za tych, którzy są prześladowani z powodu wiary. 
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UNIA KOBIET Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 

 
 Módlcie się, abyśmy w Ameryce Łacińskiej otrzymali bezpłatną linię 

0800, aby opiekować się kobietami, które są ofiarami przemocy                       
i mają niechcianą ciążę. 

 Módlcie się za rządzących w naszych krajach, aby nie było korupcji                            
i niesprawiedliwości na wszystkich poziomach, aby nie było już 
przemocy, handlu narkotykami, porwań, handlu ludźmi i aby nasz Pan 
wychowywał odważne kobiety, aby nieść poselstwo zgubionym. 

 Módlcie się o ewangelizację w całej Ameryce Łacińskiej. Módlcie się o 
kreatywność i wpływ masowych programów ewangelizacji w każdym 
kraju, aby zdobyć milion dla Chrystusa i aby każdy był uczniem. 

 Módlcie się o szerzenie i głoszenie Słowa Bożego w klinikach, 
szpitalach, ośrodkach zdrowia i więzieniach. Módlcie się o sytuację 
imigrantów przybywających do naszego kraju i abyśmy mogli 
podzielić się z nimi przesłaniem zbawienia. 

 Módlcie się o 11 projektów społecznych, które wspieramy jako 
UFBAL. 

 Módlcie się, aby programy PEPE zostały pomnożone. 

 Módlcie się o Plan Obrera i Programy Grup Misyjnych. 

 Módlcie się za mężów, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Żeby zostali 
wywalczeni naszym postępowaniem (1 Piotra 3:1). 

 
 

ŚWIATOWA UNIA BAPTYSTYCZNA KOBIET 
 
Naszym celem jest łączenie kobiet na całym świecie, ponieważ 
wierzymy, że kiedy wierzące kobiety spotykają się w Chrystusie, Bóg 
daje pokój-shalom dla wszystkich. Proszę, módlcie się, aby Bóg działał z 
mocą dzięki tym możliwościom łączenia i aby Jego pokój-shalom wpłynął 
na życie kobiet.   

Żyjemy w trudnych czasach z COVID-19, a także z wieloma tragediami                
i zniszczeniami spowodowanymi burzami, powodziami i suszami na 
całym świecie. Módlcie się o przywództwo kobiet BWA, o każdą z nas                
w różnych kontekstach, pracując nad wprowadzeniem przywództwa              
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w tych sytuacjach, z pragnieniem wniesienia Bożej miłości, światła                      
i nadziei w próby i ciemności.  

Módlcie się o udział wierzących kobiet w Komisji Narodów 
Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet każdego roku w marcu. Chociaż nie 
jest to „konferencja chrześcijańska”, łączymy się tam z 10 000 kobiet                  
z całego świata, aby dyskutować i uczyć się jak rozwiązywać problemy,    
z którymi borykają się kobiety na całym świecie. Kiedy wierzące kobiety 
spotykają się na tej konferencji, uczą się, a następnie mogą zastosować 
te rozwiązania wraz z miłością Bożą w miejscu, gdzie żyją. Módlcie się za 
każdą kobietę, która bierze udział w tej konferencji, aby wiedziała, jak 
zastosować to, czego się tam nauczyła.  

Chwalimy Boga za odpowiedź na modlitwę i za nowo wybrane: 
Prezydent Karen Wilson i Sekretarz-Skarbnik Sherrie Cherdak. Proszę, 
módlcie się za nie, kiedy uczą się nowych ról i proście Boga, aby je 
wspaniale wykorzystał podczas ich pięcioletniej kadencji. 

  
 
 
 

 
 
 

www.baptysci.pl      e-mail: sluzbakobiet@wp.pl 

http://www.baptysci.pl/
mailto:sluzbakobiet@wp.pl

