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Światowy Dzień Modl i twy

A gdy nadszedł dzień Zielonych 
Świąt, byli wszyscy razem na 
jednym miejscu – czytamy 

w Dziejach Apostolskich 2:1. 
Po dobnie było 31 maja 2009 

w wielu miejscach na całym świecie. 
Tego dnia miliony chrześcijan, zjed-
noczonych w pokucie i wspólnej 
modlitwie, uczestniczyły w Świa to
wym Dniu Modlitwy. W Warszawie, 
już po raz czwarty, na wspólnym 
niedzielnym porannym nabożeń-
stwie spotkało się kilkanaście ewan-
gelicznych wspólnot. Tym razem 
było ich szesnaście. Na tę okolicz-
ność wynajęto Centrum Konferen
cyj ne przy ul. Bobrowieckiej. Roz
sta wiono tam dwa tysiące krzeseł 
i prawie wszystkie były zajęte. 
Zapewniono profesjonalną oprawę 

Wszyscy razem 
na jednym miejscu
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Światowy Dzień Modl i twy

czyła proklamacja panowania Jezusa Chrystusa, czemu 
przewodniczył pastor Marek Ciesiółka (Kościół 
„Droga”). 

W nabożeństwie uczestniczyła też spora grupa dzie-
ci. Zostawić rodziców, by uczestniczyć w zajęciach ka-
techetycznych, odważyło się około 120. Na zakończenie 
wyszły pod scenę z kolorowymi transparentami i baloni-
kami, by zaśpiewać. Był to bardzo wzruszający widok 
– żywa ilustracja słów Jezusa: „Do takich należy 
Królestwo Niebios.” 

Po nabożeństwie na zatłoczonych korytarzach długo 
trwały rozmowy. Sprzyjał temu niespodziewany i rzęsi-
sty deszcz, gdyż w wyjątkowo słoneczny poranek nie-
wielu zabrało ze sobą parasole. 

Kolejny Światowy Dzień Modlitwy za rok. Również 
w Święto Zesłania Ducha Świętego, 23 maja 2010 roku. 
(N.H.)

fot. B. Hury

multimedialną i nagłośnienie. Całość 
nabożeństwa nagrywało Radio 
Chrześcijanin i filmowała telewizja 
Chrześcijanin.TV. Bardzo sprawnie 
działały służby porządkowe. 

Na początek obejrzeliśmy pre-
zentację multimedialną, relacjonu
jącą ubiegłoroczny Światowy Dzień 
Modlitwy w Polsce (ponad 100 Koś
ciołów zorganizowało spotkania 
w 25 miastach). Tym razem uwiel-
bienie prowadziła grupa muzyczna 
ze Społeczności Chrześcijańskiej 
„Puławska”. Pieśni przeplatały się 

z modlitwami i wystąpieniami kolejnych mówców. Całość 
prowadził pastor Zbigniew Tarkowski (SCh „Puławska”). 
Kazanie   „Dlaczego nie głosimy Ewangelii”, na podsta-
wie Księgi Jonasza, wygłosił pastor Paweł Jarosz 
(Ursynowska Społeczność Ewangeliczna). Modlitwę 
poprowadził pastor Arkadiusz Kuczyński (Zbór Stołeczny 
Kościoła Zielonoświątkowego). Nabożeństwo zakoń-


