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Światowy Dzień Modlitwy 

Przygotowany przez Komitet ŚDM Anglii, Walii i Irlandii Północnej 

4 marca 2022 r. 

„Bóg ma dla nas plan” 

Studium biblijne – Jeremiasz 29,1–14 

 

PRZYGOTOWANIE 

Studium biblijne ma być twórczą rozmową w grupie. Przeczytaj rozdział KREATYWNE 

SPOSOBY CZYTANIA, SŁUCHANIA I REFLEKSJI, aby wybrać ćwiczenie grupowe do 

wykorzystania i wcześniej przygotować materiały, np.: lalki, dekoracje, podkład muzyczny, 

mapę biblijną i aktualną mapę globalną, zdjęcia sytuacji, które mogą być postrzegane jako 

doświadczenia wygnania. 

Przeczytaj rozdział SŁOWO O BOGU, NASZEJ MATCE I NASZYM OJCU w nabożeństwie, 

aby być świadomym kontekstu modlitwy wstępnej. 

MODLITWA OTWARCIA 

Boże, nasza Matko i nasz Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby studiować Twoje 

prawdziwe słowo. Oświadczamy, że jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą i przyjęcie Twoich 

dobrych planów dotyczących naszego życia. Kochamy Cię i dziękujemy za Twojego Syna 

Jezusa Chrystusa. Amen. 

SCENERIA 

VII wiek p.n.e. był okresem wielkiego zamieszania dla Izraela, Judy i okolicznych narodów. 

Brutalne imperium asyryjskie, które rzuciło królestwo Izraela na kolana, upadało. W jego 

miejsce wpływy zdobywali potężni Babilończycy. To w tym bardzo niestabilnym świecie 

około 650 roku p.n.e. urodził się Jeremiasz. Jego prorocze powołanie pojawiło się około 

627 roku p.n.e. Bóg wybrał go, gdy był jeszcze w łonie matki i miał być wyznaczony na 

proroka dla narodów. Młody Jeremiasz czuł się źle przygotowany do tak wielkiego zadania, 

ale Bóg dotknął jego ust i zapewnił go o swojej potężnej obecności (Jeremiasz 1,4–10). Jego 

posługa wymagała wielkiej odwagi. Wiązało się to z uwięzieniem i wynikającymi z tego 

trudami. Fragment Biblii wybrany na nasz Światowy Dzień Modlitwy pokazuje zaciekły 

sprzeciw, z jakim musiał się zmierzyć Jeremiasz. 

Księga Jeremiasza została napisana w czasach wygnania judejskiego w Babilonie (dzisiejszy 

Irak). Juda została podbita, a ich święte miasto Jerozolima legło w gruzach. Ich Świątynia – 

miejsce, w którym wierzyli, że mieszkał Bóg – została zniszczona. Elitarna społeczność ludu 

Judy – król i królowa-matka, przywódcy, szlachta i rzemieślnicy – została wywieziona na 

wygnanie. Ich przyszłość wyglądała ponuro. Psalm 137 ukazuje ich rozpaczliwą tęsknotę za 
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domem i pragnienie powrotu do Jerozolimy. Bez świątyni nie mogli składać ofiar – uprawiać 

praktyk, które były integralną częścią ich wiary. 

PRZECZYTAJ Księgę Jeremiasza 29,1–14 

KREATYWNE SPOSOBY CZYTANIA, SŁUCHANIA I REFLEKSJI 

• Przeczytaj na głos fragment Jeremiasza dwa, a nawet trzy razy, bardzo powoli. Po każdym 

czytaniu po cichu zastanów się nad tekstem i poświęć kilka minut na słuchanie Boga. W ten 

sposób pozwolisz Słowu Bożemu wpłynąć do twojego serca i umysłu. 

• Udramatyzuj czytanie, na przykład używając lalek i podstawowej scenerii oraz odtwarzając 

muzykę w tle. 

• Spójrz na mapę obszaru geograficznego Babilonu i Jerozolimy w czasach biblijnych i w XXI 

wieku. Wyobraź sobie podróż odbytą przez wygnańców. Narysuj mapę, aby przedstawić swoją 

życiową podróż i prześledź plany Boga. Podziel się nadziejami na własne życie oraz życie 

swojego Kościoła i społeczności. 

• Obejrzyj zdjęcia przedstawiające formy wygnania. Spróbuj sobie wyobrazić, jak to jest być 

wygnanym ze społeczności, jeśli jest się na przykład: uchodźcą, więźniem, osobą starszą, 

bezrobotną, samotną lub bezdomną. Wybierz jedną sytuację, która może Ci odpowiadać 

i powiedz dlaczego. 

Nasz wybrany fragment jest częścią listu, który zawiera Boże przesłanie Jeremiasza dla 

wygnańców. Jeremiasz nawoływał wygnańców, aby budowali domy, sadzili ogrody, zakładali 

rodziny i zabiegali o dobro miasta, do którego posłał ich Bóg. Bóg ostrzegał ich również, aby 

nie słuchali fałszywych proroków i wróżbitów, którzy obiecywali, że wkrótce wrócą do domu. 

Przesłanie Boga było jasne: módl się o dobro miasta, w którym mieszkasz, szukaj jego dobra, 

a znajdziesz swoje dobro. Jeremiasz zachęcał wygnańców, by zaakceptowali obecną sytuację 

i przygotowywali się na stabilizację. 

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA I PODZIELENIA SIĘ: 

• Jak twoim zdaniem wygnańcy zareagowali na wiadomość, że muszą być przygotowani na 

osiedlenie się w obcym kraju? Jaka byłaby twoja reakcja? 

• Jakie warunki musieli spełnić, zanim mogli wrócić do domu? Jak byś się czuła, gdybyś 

usłyszała o planach Bożych? 

Po napomnieniu, obietnica! Wiem, jakie zamiary mam wobec was. Bóg nie zapomniał swojej 

obietnicy sprowadzenia ludzi z powrotem do ich własnej ziemi, ale upłynęło 70 lat zanim miało 

to nastąpić. Siedem lat wydawałoby się większości długim czasem, ale 70? Marzenia 

wygnańców musiały zostać zniszczone wraz z lekturą tego listu. Wielu straciłoby nadzieję. Po 

tylu latach, dopiero kolejne pokolenie wróci do domu w Judzie. 
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Nadzieja i przyszłość  

Słowa Boga zawierały nadzieję. Ze swojej strony lud Judy powinien odbudować swoją relację 

z Bogiem, zerwaną przez grzech i nieposłuszeństwo Jego przykazaniom. Kiedy szczerze 

szukali Boga poprzez modlitwę i uwielbienie, znajdowali Go. Chciał też, by budowali relacje 

z tamtejszymi mieszkańcami. Osiągnęliby to we wspólnocie i przez modlitwę. Ich czas 

oczekiwania w Babilonie był trudny i frustrujący, jednak gdy ten czas się skończy, ich rodziny 

będą mogły wrócić do ojczyzny, jak obiecał Bóg. 

Nadzieja dla dzisiejszego świata  

W dzisiejszym świecie miliony ludzi przebywają na wygnaniu, opuszczając swoje kraje 

z powodu wojny, prześladowań, strachu i głodu. Inni wyruszają w niebezpieczną i trudną 

podróż do miejsca, które – jak mają nadzieję – będzie bezpieczne. Dla wielu z nich 

prawdopodobieństwo powrotu do domu w nieodległej przyszłości jest nieduże.  

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA I UDOSTĘPNIENIA:  

• Czy ktoś może czuć, że jest na wygnaniu, nawet jeśli jest bezpieczny we własnym kraju? 

• Jak modlimy się z osobami doświadczającymi wygnania?  

• Czy i w jaki sposób im pomagamy?  

• Jak możemy nieść nadzieję ludziom w sytuacjach, w których oni czują, że nie ma wyjścia?  

CZYNNA MODLITWA 

List Jeremiasza ujawnił napięcia polityczne i społeczne jego czasów, ale także obietnicę 

poprowadzenia ich ku przyszłości: Wiem, jakie zamiary mam wobec was. Musimy działać na 

rzecz społeczeństwa, w którym jest sprawiedliwość dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy 

są najbardziej bezbronni. Na całym świecie musimy współpracować, aby rozwiązać problemy, 

z którymi się borykamy takie, jak: globalne ocieplenie, ubóstwo, choroby, przymusowa 

migracja, kryzys uchodźczy lub brak miłości, z którymi się nie zgadzamy. Wierzymy, że Bóg 

ma plany dla każdego z nas, plany na dobro, a nie na szkodę. Nadeszła nasza kolej, aby 

w działania zaangażować naszą nadzieję na przyszłość. Bóg jest zawsze z nami, nawet jeśli 

trudno to zrozumieć. 

Posłuchaj historii o skutkach modlitewnego działania:  

Jestem Grace [grejs]. Mam 24 lata. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy szukają bezpieczeństwa 

w Wielkiej Brytanii, będą mile widziani, objęci opieką i otrzymają wsparcie, którego 

potrzebują. Kiedy wiadomości w Wielkiej Brytanii zaczęły wypełniać się opowieściami 

o ludziach przekraczających Morze Śródziemne na pontonach i ryzykujących życiem, aby 

dotrzeć do Europy, nie mogłam tego zignorować. Poczułam paraliżujące przerażenie, kiedy 

dowiedziałam się, że ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, ryzykowali życiem, 

aby dotrzeć na nasz kontynent. 
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Mój Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, a to była rażąca niesprawiedliwość mająca miejsce 

u granic mojego kraju. We wrześniu 2017 roku przeprowadziłam się do Calais, aby zostać 

wolontariuszką w kuchni dla społeczności uchodźców. Zostałam tam przez 6 miesięcy, 

pracując jako kierowca i kierownik dystrybucji. Bóg dał mi ogromne wsparcie, zarówno 

w Calais, jak i w domu. Myślę, że w wolontariacie ludzie zaprzyjaźnili się i odnaleźli nadzieję. 

• W ŚDM nadzieja Grace wiąże się z uchodźcami. Jaka jest twoja nadzieja na ŚDM? 

• Grace swoim działaniem przywracała poczucie godności uchodźcom, bo pomagała im 

z ogromnym zaangażowaniem. Jakie kroki ty możesz podjąć w tym tygodniu, aby zmienić 

niesprawiedliwość, której doświadczają inni ? 

• Chcemy stworzyć ruch ludzi pełnych pasji, niosących nadzieję całemu światu. Podziel się 

problemem, z tymi, którzy podzielają twoje zainteresowanie, zapisując je na kartce papieru, 

dzieląc się nim z grupą, a następnie przesyłając go do mediów społecznościowych za pomocą 

ŚDM nadzieja. 

Obyśmy zainspirowani czytaniem proroctwa Jeremiasza zaufali, że ostatecznie Bóg 

urzeczywistni doskonały plan w naszym życiu. Modlimy się, aby Bóg, nasza Matka i nasz 

Ojciec, użył nas do pomocy innym, gdy życie wydaje się im zbyt wielką walką.  

 

Tłumaczenie: Hanna Tranda 


