
Milé sestry - bratry nevyjímaje. Připojte se do řady modlicích, které touží aby Pán Ježíš Kristus, který je Světlem světa 
zazářil. Svým poselstvím lásky i činy. Protože  On je Bohem lásky i moci, může proměnit místa tragedie, strádání 
v místa radosti a chválení. Nic se nevymyká Jeho kontrole a na žádné místo nepřichází pozdě. Povstaňme a modleme 
se. Každý tam, kde se právě nyní nachází může pozvednout svůj hlas! Modlitební předměty za které se modlí sestry 
tento měsíc  po celém světě si přečtěte níže. I skrze Vaši modlitbu Pán Ježíš může zářit. 

V Jeho lásce vaše H. Včeláková 
 
SDMBŽ  2.11.2015                                                    POVSTAŇTE a ZÁŘETE                                                                                   
                                                  
Jsme  pozvané, abychom  povstaly a zářily skrze modlitbu. Když my povstaneme On- Hospodin může zářit skrze nás.  
Izaj 60:1 ,,Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 
Program Světového dne modliteb baptistických žen pro rok 2015 byl připraven Výkonným výborem Odboru sester 
Světové aliance baptistů (SAB).  
pod který spadá 7 kontinentů. Česká republika patří mezi 138 zemí,ve kterých se ženy baptistky společně modlí. 
 
Proč se ženy baptistky schází k modlitbám? Aby vliv Pána Ježíše Krista ve světě vzrostl. Jestliže povstaneme 
Hospodinovo světlo bude zářit skrze nás. Je to výzva pro každou věřící sestru, bez rozdílu světadílů, bez ohledu na to, 
jaká je naše tělesná kondice, či nato, kde se nacházíme v naší duchovní pouti. Všechny můžeme povstat a učinit víc ve 
službě Pánu Bohu. 
Ať jsme  kdekoliv Světlo, které je Kristus přebývající v nás může zářit, když sloužíme Jemu a lidem kolem nás.  
Boží přítomnost má moc proměnit náš život, naši zemi i celý svět. Proměnit místa utrpení, hladu, negramotnosti, násilí, 
válek a strachu v místa, kde On bude zářit skrze životy proměněných lidí. 
Letošní téma  začíná novou pětiletou studijní řadu založenou na tématu „POVSTAŇTE, ZÁŘETE“. Letos je kladen 
důraz na modlitbu  v příštích letech společenství, jednotu, spravedlnost a službu. 
Hodnocení plnění cílů Milenia 
Výbor Světové organizace žen se zabýval také hodnocením plnění cílů rozvoje Milenia, které vztahují ke zlepšení 
kvality života všech lidí. Hodnotí se léta 1990-2010 . 
Poklesla dětská úmrtnost, ale v Africe přetrvává.  
Dalším cílem je zlepšení zdraví matek – umožnit matkám předporodní péči a porod vedený školeným zdravotnickým 
personálem. Průzkumy ukazují zvýšení , ale třeba ještě mnoho zlepšit. 
Jistého posunu bylo dosaženo ve stavu gramotnosti žen i mužů ve světě. 
Ženy tvoří dvě třetiny ze 774 milionů negramotných  na světě a tento stav se celkově v průběhu 20 let nezměnil. 
Celosvětově zůstával Podíl žen na pracovním trhu v uplynulých 20 letech zůstával  stálý a pohyboval se kolem 52 %. 
V některých částech Afriky a Asie však zůstává pod 30 %. 
Ženy stále nejsou dostatečně zastoupeny v národních parlamentech, kde v průměru jen 17 % zaujímají ženy. Jde o 
nevyváženost pohlaví ve vládě na rozhodujících pozicích. 
Násilí páchané na ženách je všeobecným jevem a jsou to různé formy násilí – tělesné, sexuální, psychické a 
ekonomické a to jak ve svých domovech, tak mimo ně. Nejčastěji na nich páchají násilí jejich intimní partneři.  
Špatné podmínky bydlení i přírodní nebezpečí v  méně rozvinutých zemích více ovlivňují ženy.  Více než polovina 
venkovských domácností v Subsaharské Africe postrádá snadný přístup k pitné vodě. Ženy a dívky jsou často více 
zatížené chudobou než muži a chlapci. 
Jak daleko jsme pokročily k naplnění změn pro lepší život ve světě?  Kde a jak bychom měly povstat a zářit světlem 
Pána Ježíše, se ptá Patsy Davis  
 POVSTAŃEME  a PÁN JEŠÍŠ BUDE  ZÁŘIT SKRZE NÁS  
Patsy Davis Výkonná ředitelka Odboru sester SAB  
 
Součásti je sbírka ze dne modliteb, která bude použita na projekty ze tří zemí Moldavy, Papua Nová Guinei a 
Zambie.  
 
1. Projekt z Moldavy 
    Název projektu: Nadace Bethania 
    Zodpovědná osoba: Ilie Coada 
    Země: Moldavsko 
    Popis projektu: Bethania rozvíjí projekty sociální péče po celé Moldavské republice. Realizuje projekty v oblasti 
prevence obchodu s lidmi, sociální a rodinnou integraci děti ze sirotčinců, internátů a pěstounské péče, denní péči o 
rizikové děti a také projekty péče o staré lidi. 
 
Reverend Ilie Coada je baptistickým kazatelem v Moldavsku. Věnoval svůj život i svoje prostředky úsilí na to,aby se 
mladé dívky nestaly oběťmi obchodu s lidmi. Pro zranitelné dívky, z nichž mnohé přišly přímo ze sirotčinců, otevřel 
ubytovnu, kde mohou přebývat a pokračovat ve svém vzdělávání, a také přechodný domov, kam mohou dívky 
navštěvující školu ve městě jezdit na prázdniny a na víkendy. Coada založil oblastní středisko, které nabízí mimoškolní 



a letní programy včetně školení pro 500 dětí, takže je pro mládež v této oblasti sníženo riziko obchodování s lidmi.  
Zřídil stipendia, která umožňují rizikovým dívkám navštěvovat odborné školy a univerzitu.  
Coada vybudoval skleníky a další drobné podniky, které nabízejí zaměstnání dívkám a ženám v tomto společenství, 
aby mohly mít placenou práci a starat se o své děti.  
V dětském středisku zahájil program smíšené péče starších lidí o děti, takže starší lidé mohou sdílet jídlo a společenství 
a trávit čas s dětmi jako jejich „adoptivní prarodiče“. 
Coada znemožnil obchodníkům získávat děti přímo ze sirotčinců a díky tomu byl v ohrožení života. Čelí výhružkám 
mafie s moudrostí  vtipem a odvahou, podle písma říká,, v lásce není strach“ 
“Reverend Ilie Coada je neuvěřitelným příkladem baptistického kazatele, který nejen káže Boží slovo, ale tímto slovem 
také věrohodně, tiše, pokorně a bez oslavných fanfár žije,“ říká Lauran    Bethell. Zachránil nespočet dětí od nejhoršího 
druhu otroctví v sexuálním průmyslu a je inspirací pro Lauran a mnoho dalších. V roce 2014 obdržel Cenu lidských 
práv Dentona a Janice Lotzových.  
 
2. Projkt z Papua Nová Guinea 
   Název projektu: True Friends (Opravdoví přátelé) 
  Zodpovědná osoba: Susan Koiya 
  Země: Papua Nová Guinea 
  Popis projektu: True Friends je program, který pomáhá ženám žijícím s HIV/AIDS a s tuberkulózou. Program školí 
ženy o správné výživě, pozitivním životním stylu a poskytuje pravidelné duchovní i tělesné poradenství. Program také 
zapojuje ženy do skupiny rukodělné výroby, která jim poskytuje příjem z prodeje papuánských tašek a jiných 
výrobků.V současné době skupina True Friends zahrnuje třicet žen, ale deset jich bylo vyloučeno kvůli nedostatku 
finanční podpory. 
 
Sela Koiya se narodila v baptistické rodině v západní, hornaté provincii Papuy Nové Guiney. Přijala Ježíše Krista jako 
svého Pána a Spasitele.  
V roce 2003 když se poprvé vdala, zjistilo se že je HIV pozitivní  a prokázala se i tuberkulóza. Ve vážném stavu byla 
přijata do Venkovské baptistické nemocnice v Tinsley. Manžel i většina příbuzných se jí zřekli. Léky na 
antiretrovirovou terapii (ART) tenkrát nebyly dostupné.  
Její strýc a jeho manželka Susan Koiya, nynější koordinátorka skupiny True Friends (Opravdoví přátelé) jí přijali a 
starali se o ní. Poskytli jí duchovní i tělesnou pomoc. Sela činila pokání a její víra v Pána Ježíše Krista sílila, protože 
skutečně věřila, že bez správné léčby HIV je Pán Ježíš jediný, kdo ji může pomoci vyléčit.  Její pečující rodina se 
usilovně modlila za její přežití. 
V roce 2004 přijel do nemocnice v Tinsley baptistický misijní lékař z Austrálie. Poradil jí, aby cestovala do Lae a 
podstoupila tam léčbu. Byla dvanáctou HIV pacientkou, která začala užívat ART léky v provincii Morobe v Lae, 
v době, kdy v horských oblastech tyto léky ještě nebyly dostupné.   
V letech 2005 – 2007 Sela svědčila o Božím vedení léčby mnoha dalším ženám žijícím s HIV/AIDS v Mount Hagen. 7 
dalších žen uvěřilo a i těmto ženám Susan pomáhá, modlí se s nimi. 
V roce 2008 vedoucí odboru pro HIV  oficiálně  uznal tuto skupinu nazvanou True Friends (Opravdoví přátelé) a 
přidělil jim na každý měsíc určité finanční prostředky pro zlepšení stavu jejich výživy. Díky Selině velké službě 
svědectvím se celkový počet členek této skupiny rozrostl na třicet, ale kvůli omezeným prostředkům je deset z nich 
vyloučeno, protože fond nestačí. 
Usilovně se modlí, aby mohla být poskytnuta péče všem ze skupiny True Friends a oni dostaly šanci začít žít nový 
život. Sela pracuje jako pomocná síla v odboru pro HIV při Baptistické unii Papuy Nové Guiney. Je zapojená do 
skupiny rukodělných řemesel, která získává příjmy výrobou papuánských tašek a dalších řemeslných výrobků.   
Na závěr řekla, že našla práci, kterou jí Bůh dal, aby mohla být odměněna v nebi. Děkuje za vše, co se v jejím životě 
stalo, protože Bůh to použil k záchraně dalších žen. Bohu budiž sláva. 
 
3. Projekt ze Zambie 
   Název projektu: Školení vedoucích Unie baptistických žen Afriky (BWUA) 
  Zodpovědná osoba: Joina Dhlula  
  Světadíl: Afrika 
   Popis projektu: Vyškolit vedoucí baptistických žen ve čtyřech různých oblastech BWUA a pomoci jim založit nové 
organizace žen a také jim pomoci zahájit projekty, které by ženy finančně posílily, aby se vymýtila chudoba v místních 
skupinách a společenstvích. Projekt také pomůže pracovnicím BWUA provádět školení vedoucích. 
 
Rose Jabani, Zambie prezidentka pro oblast Jižní Afriky  
Unie baptistických žen Afriky (BWUA) pomohla mně, Rose Jabani, a mé zemi, Zambii, růst v Kristu. Republika 
Zambie je vnitrozemská země na jihu Afriky sousedící s Demokratickou republikou Kongo na severu, s Tanzánií na 
severovýchodě, s Malawi na východě, Mosambikem, Zimbabwe , Botswanou a Namibií na jihu a s Angolou na západě. 
 



Unie baptistických žen Afriky sem přinesla pokoj, lásku a jednotu vytvořením Asociace baptistických žen Zambie. 
Během své návštěvy prezidentka BWUA povzbudila zambijské ženy, aby se školily v používání informační 
technologie. Zambijské baptistky teď spolu komunikují prostřednictvím internetu. 
 
BWUA kladla důraz na Světový den modliteb baptistických žen a na Africký den modliteb a kvůli tomuto zdůraznění 
se zambijské ženy více modlí a dávají více. BWUA pomáhá zambijské ženy informovat a také jim umožňuje se sdílet 
s ostatními africkými ženami o tom, co dělají.  
BWUA pomohla baptistkám Zambie zahájit projekty, které posilují ženy finančně, a pomáhá vymýtit chudobu 
v místních skupinách a společenstvích. Bylo otevřeno mnohoúčelové centrum, které zamýšlí školit ženy a mládež 
v kurzech pro získání různých dovedností. 
 
BWUA také připravila mne, Rose Jabani, abych byla lepší vedoucí. Vybavila mne po všech stránkách pro vedení  
regionu Jižní Afriky.  
 
 
POVSTAŇTE, ZÁŘETE  …  skrze modlitbu 
 
Modlitební pr ůvodce 2015 
 
Unie baptistických žen Jihozápadního Tichomoří (BWUSWP) 
1. Modlete se za baptistky v Austrálii – aby měly oči upnuté k Bohu a aby v této velké jižní zemi nastalo probuzení. 
2. Modlete se za baptistky v Papui Nové Guinei – aby zakusily neuvěřitelnou jednotu v Bohu, jak se jejich dílo bude 
šířit touto drsnou a vzdálenou zemí. 
3. Modlete se za baptistky na Fidži, které žijí v odlehlých a venkovských oblastech – aby byly schopny učinit rozhodný 
krok a běžet svůj dobrý běh víry navzdory svému osamocení. 
4. Modlete se za ženy ze západní Papuy, které prožívají svůj křesťanský život v převážně muslimské zemi. 
5. Modlete se za baptistky na Novém Zélandu – aby Bůh podnítil k vůdcovství a službě mladé ženy, které by pracovaly 
po boku ostatních generací.  
6. Modlete se, prosím, za vedoucí tým BWUSWP, který se snaží spojit, podporovat a modlit se za ženy po celém 
krásném Jihozápadním Tichomoří. 
 
Unie baptistických žen Afriky (BWUA) 
1. Modlete se za naprosté vymýcení choroby ebola v Západní Africe. 
2. Modlete se za nezaměstnané vysokoškoláky ve většině afrických zemí. 
3. Modlete se za politickou stabilitu ve Středoafrické republice, v Súdánu, Mali, na východě Demokratické republiky 
Kongo a v Guinei Bissau.  
4. Modlete se za ty, kdo jsou ohroženi vzbouřenci z Boko Haram v severní Nigérii a ostatních západních zemích. 
5. Modlete se za všechny baptistické vedoucí v Africe, aby dokázaly pečlivě vybírat priority a moudře spravovat 
skromné peněžní zdroje. 
6. Modlete se za všechny, kdo jsou postiženi nenakažlivými chorobami, jako jsou hypertenze, infarkt, cukrovka či 
rakovina, ale i chorobami jako HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie. 
 
Unie baptistických žen Severní Ameriky (NABWU) 
1. Modlete se za ženy Severní Ameriky, aby se nezapomněly věrně modlit a prakticky podporovat ty, kdo trpí 
pronásledováním pro Ježíšovo jméno. 
2. Modlete se, aby baptistické ženy a sbory rozšířily křesťanskou pohostinnost pro mnoho uprchlíků a přistěhovalců, 
kteří každý rok přijíždějí do Severní Ameriky. 
3. Modlete se, aby byli Severoameričané dobrými a moudrými správci rozsáhlých zdrojů, které mají k dispozici, a aby 
štědře dávali potřebným. 
4. Modlete se za organizace baptistických žen, jimž ubývají členky – aby hledaly Boží vedení pro obnovu a načerpání 
nových sil.  
5. Modlete se za mladistvé a mladé dospělé – aby toužili stále kráčet a růst na své cestě s Kristem navzdory 
nesouhlasným tlakům a názorům uvnitř společnosti. 
6. Modlete se za duchovní sjednocení všech baptistů v Severní Americe – aby neustále projevovali svou vášeň pro 
Pána jak slovem, tak skutky.  
 
Unie baptistických žen Latinské Ameriky (UFBAL) 
1. Modlete se za vedoucí národních unií žen – aby plánovaly projekty a programy, které by podnítily práci místních 
unií žen. 
2. Modlete se za obnovení misijního vzdělání mládeže – aby se jich stále více zapojovalo do místních sborů po celé 
Latinské Americe. 



3. Modlete se za UFBAL, aby dál podporovala evangelizační a misijní programy UBLA ( to je jedna z oblastí Světové 
aliance baptistů v Latinské Americe). 
4. Modlete se za plány a program Konference vedoucích této kontinentální unie, která se bude konat 1. – 4. září 2016. 
5. Modlete se za baptistky, které ve své zemi pracují, aby pomohly vymýtit chudobu, negramotnost, hlad a aby naplnily 
duchovní potřeby těch, kterým slouží. 
6. UFBAL vzdává díky Pánu za 60 let služby této organizace a prosí o modlitby za UFBAL, aby pokračovala ve službě 
Pánu prostřednictvím místních organizací baptistických žen.  
 
Unie baptistických žen Asie (ABWU) 
1. Modlete se za soulad a jednotu mezi indonéskými baptistickými sbory, když se připravují být hostiteli Kongresu 
asijských a tichomořských baptistů v roce 2017 a Shromáždění unie baptistických žen Asie v roce 2018. 
2. Modlete se za příležitosti ke svědectví a službě lidem v Pákistánu, ať už v čase přírodních pohrom, nebo za dobrého 
počasí. 
3. Modlete se za sbory v Hong Kongu, aby byly schopny odvážně hlásat pokoj, který přináší Kristus, bez ohledu na 
politickou situaci. 
4. Modlete se za Ligu baptistických žen na Srí Lance, aby věrně hlásaly Krista všem věkovým skupinám.  
5. Modlete se za japonské křesťany, aby dokázali najít kreativní způsoby, jak obeznámit své krajany s Kristem, když 
jim slouží v dobách pohrom. 
6. Chvalte Pána za nové sbory, které stále vznikají a jsou organizovány v oblastech tak těžce postižených tajfunem 
Hayan v roce 2013. 
 
Unie baptistických žen Karibiku (CBWU) 
1.Modlete se za oddanější a ochotnější pracovnice, které by konaly hrdinské činy pro Pána.  
2. Modlete se, aby se Duch Svatý v Karibiku nově dotýkal lidí, kteří ztratili naději, a aby je zmocnil ke službě na vinici 
Páně. 
3. Modlete se za ženy, ze kterých se stávají sexuální otrokyně, aby mohly být vysvobozeny. 
4. Modlete se za Boží zásah, aby se zastavilo propuknutí nemocí v Karibiku. 
5. Modlete se za prezidentky a členky výkonných výborů na jednotlivých ostrovech, aby viděly své postavení jako 
Boží povolání. 
6. Modlete se, aby se zlepšila morálka v rodinách, zvláště mezi mladými lidmi, aby se zcela vydali Pánu. 
 
Unie baptistických žen Evropy (EBWU) 
1. Modlete se, aby se omezilo zlo nesmyslných válek a bojů, aby mohl být nalezen správný způsob řešení politických, 
ekonomických a sociálních otázek, aby se konflikty řešily vyjednáváním. 
2. Modlete se za ženy v Evropě, aby je Pán použil jako zprostředkovatelky míru v jejich zemích, domovech a rodinách. 
3. Modlete se za ženy, za jejich rodiny, a zvláště za mladé chlapce a dívky, aby měli hlubší a smysluplnější hodnoty 
než jen hmotné vlastnictví. 
4. Modlete se, ať Pán dá ženám v Evropě zjevení, jak najít správný způsob, jakým se vyrovnat s výzvami moderní 
společnosti, a jak vybudovat obecenství v Kristu mezi ženami v jejich sborech. 
5. Modlete se za ženy žijící z zemích, kde není mír, kde je chudoba, kde není žádná práce ani naděje do budoucnosti 
pro jejich děti a mladé lidi. 
6. Modlete se za ženy ve službě, aby zůstaly silné a zažívaly požehnání od Pána, aby se osvěžila jejich ochota a 
pokračovaly ve službě svým bližním i bratřím a sestrám. 
 
Všeobecné prosby o modlitby: 
1. Modlete se za nového prezidenta a generálního tajemníka Světové aliance baptistů  
Výkonný výbor Světové aliance baptistů 
1. Modlete se za novou prezidentku Odboru sester  Ksenia Magda.  
2. Modlete se za novou tajemnici a pokladnici Odboru sester   
3. Modlete se za Patsy Davis, výkonnou ředitelku Odboru sester 
4. Modlete se za následující viceprezidentky:  
Afrika: Joina Dhlula 
Asie: Precy Caronongan 
Karibik: Yvonne Pitter 
Evropa: Aniko Ujvari 
Latinská Amerika: Sara de Barrios 
Severní Amerika: Moreen Sharp 
Jihozápadní Tichomoří: Sue Peters 
5.Modlete se za T. J. Wheeler, výkonnou asistentku Odboru sester 


