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1. Jak przygotować Światowy Dzień Modlitwy Kobiet.
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet jest błogosławioną demonstracją wierzących na całym
świecie.
Istnieją dwa niezbędne elementy, aby aktywnie wziąć udział w Dniu Modlitwy:
modlitwa i dawanie. Kiedy łączymy się z naszymi siostrami z całego świata, jesteśmy
zobowiązane do wzajemnego wspierania się i łączenie się w modlitwie, bo wiemy, że tak
powstają wielkie i małe rzeczy. Należymy do siebie i to jest jeden ze sposobów w jaki
możemy solidaryzować się. Ofiary zbierane w tym dniu zaspokajają potrzeby służby kobiet
oraz umożliwiają realizację projektów niesienia pomocy kobietom na wielu kontynentach.
Gdy dzielimy się z naszymi siostrami, stajemy się ich współpracownikami zapewniając im
narzędzia potrzebnych do budowania Bożego Królestwa w ich rejonach.
Ważne, aby osoby, które będą organizować ten wyjątkowy wieczór, zebrały się na wspólnej
modlitwie i zaplanowały to spotkanie, zdecydowały o jego formie, terminie
i niezbędnych materiałach. Warto zrobić zaproszenia i rozesłać je/ wręczyć potencjalnie
zainteresowanym kobietom zarówno z lokalnej wspólnoty jak i z organizacji, fundacji
kobiecych, oraz wśród znajomych.
Program na tegoroczne Światowy Dzień Modlitwy Kobiet został przygotowany przez Kobiety
z Unii Kobiet Baptystycznych w Południowym Pacyfiku. Temat spotkania brzmi- Powstań

i świeć poprzez sprawiedliwość i jedność.
Przykładowy plan spotkania:

- Przeczytaj pozdrowienia od Prezydentki Departamentu Kobiet i Prezydentki Południowego
Pacyfiku
- Przeprowadź studium biblijne/ rozważanie zgodnie z proponowanym materiałem
- Poproś dwie kobiety o przeczytanie historii z Południowego Pacyfiku
- Przeczytajcie prośby modlitewne o kolejne kontynenty, módlcie się zgodnie z tymi
prośbami
- Podkreśl ważność złożenia ofiary pieniężnej, na wsparcie projektów Unii Kontynentalnych.
Propozycja dekoracji sali:
Podziel salę na siedem stref. W każdej strefie umieść inny koszyk (Koszyki są bardzo ważnym
elementem życia Kobiet w Południowym Pacyfiku- przeczytaj poniżej) Udekoruj kosze
kolorami reprezentującymi każdą unię kontynentalną. Możesz do tego użyć kolorowych
wstążek/ balonów. W centralnym miejscu umieść stół z Biblią.

Kolory przypisane do każdej Unii kontynentalnej to:
Afryka- Fiolet
Azja- niebieski jasny
Karaiby- zielony
Europa- niebieski ciemny
Ameryka Łacińska- żółty
Ameryka Północna- pomarańczowy
Południowy Pacyfik- czerwony
W każdej z tych stref umieść zdjęcia pochodzące z tego kontynentu, oraz odpowiednie
prośby modlitewne umieść w koszykach.
Ofiara zbierana podczas Światowego Dnia Modlitwy Kobiet Baptystycznych wspomaga
projekty Unii Kontynentalnych. Od wysokości tych ofiar zależy liczba realizowanych
projektów.
Zebrane środki (zabrane w tym dniu, lub podczas najbliższego nabożeństwa) należy
przesyłać na konto : ING Bank Śląski: 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Ul Szczytnowska 35-39, Warszawa

2. Słowa od Prezydentki Departamentu Kobiet.
Atrakcyjność indywidualizmu i izolacji jest niebezpieczna
dla Chrześcijanina. Jako młoda studentka w szkole biblijnej,
wierzyłam, że było mi lepiej, gdy byłam sama niż być częścią
kościoła z niedojrzałymi i samolubnymi Chrześcijanami.
Byłam jednak świadkiem zbyt wielu ludzkich tragedii, aby
trzymać się nadal swoich nastoletnich przekonań.
Potrzebujemy siebie nawzajem!
Odkryłam, że wiele kobiet czuje się porzuconymi,
gdyż są przytłoczone fałszywymi wierzeniami: „nie jesteś
wystarczająco dobra”, „nie jesteś tego warta”, „jesteś
głupia” i tak dalej. Wiele kobiet jest wykorzystywanych
i źle traktowanych pod względem psychicznym, fizycznym
i duchowym. Czując się porzucone, te kobiety wycofują się
ze społeczeństwa i stają się samotne. Zaczynają bać się
własnego cienia i nie odkrywają tego, co zaplanował dla
nich Pan Bóg.
Z drugiej strony, są i takie, które są silne i osiągają wiele. Zdają się być silne. Wydaje im
się, że mają wszystko pod kontrolą. Ale te samo wystarczalne kobiety, stają się samotnymi
wyspami. Dążąc do fałszywego poczucia bezpieczeństwa są uwięzione w samotności,

wpadają w pułapkę. Często ludzie pozostają sami w sytuacjach niemożliwych do
rozwiązania, ponieważ przyjęli izolację i kontrolowanie jako jedyną drogę życia.
Ale ludzie zostali stworzeni przez Boga do życia w społeczności z Nim i z innymi
ludźmi. Tylko żyjąc w społeczności jesteśmy zdrowi, czujemy się akceptowani, znamy swoją
wartość, dajemy i otrzymujemy żyjąc w społeczności. Bóg stworzył nas z potrzebą
przynależności i On zadbał o rodzinę duchową, którą jesteśmy zobowiązani współtworzyć
i przyjąć.
To prawda, że każdy z nas cierpiał, czy został zraniony. Nauczyliśmy się chronić siebie
i nie jesteśmy skłonni całkowicie ufać ludziom w pełni. Ale jest zupełnie inaczej przez wiarę
w Jezusa. To stało się jedną z najbardziej niesamowitych części wiary dla mnie. Wiem,
że w Jezusie jestem cenna - dlatego, że Bóg stworzył mnie taką, jaką chciał. On
przygotowuje dla mnie miejsce w niebie! I nikt nie może mi tego odebrać. Bóg obdarzył
mnie rzeczami, których moja społeczność potrzebuje. Jestem częścią Jego ciała! Jestem
częścią rozwiązania dla mojej społeczności i całego świata.
Kiedy w Izajasza 60:1 Bóg mówi: „Powstań, zajaśniej”, to może wydarzyć się tylko
przez nas, jako ciało Chrystusa. Przez to ciało, Chrystus wyciąga pomocną dłoń do świata.
Wszystkie części Jego ciała są potrzebne, każdy niewidoczny wewnętrzny organ, czy
zewnętrzne części ciała, takie jak dłonie czy stopy.
W Jezusie dzieje się to, co niemożliwe. Rozrzucone części ciała zostały połączone,
aby funkcjonować, jako świadectwo dla świata, że nikt nie jest sam i że wszystko jest
możliwe w Tym, który umarła za nas. Jeśli byłaś na dnie, porzucona albo na szczycie- jednak
nadal samotna w swoich zmaganiach i osiąganiu sukcesów- POWSTAŃ, zwróć się w imieniu
Jezusa do Jego Ciała. I obserwuj Jego wielkie światło świecące przez nas!

3. POZDROWIENIA Z POŁUDNIOWEGO PACYFIKU
Kiedy my się podnosimy, On świeci poprzez jedność
i sprawiedliwość między nami!

Amelia Gavidi- Południowy Pacyfik

Słońce wstaje na Pacyfiku, a potem obiega cały świat.
Kolejny dzień, nowy dzień się zaczyna, lecz świat dookoła nas
wciąż dopomina się: Sprawiedliwość! Sprawiedliwość! Gdzie jest
sprawiedliwość? Czy ona kiedyś się pojawi?
Żyjemy w świecie, w którym panuje niesprawiedliwość.
Wielu ludzi cierpi z powodu braku sprawiedliwości i jedności. Media
codziennie zalewają nas informacjami o przemocy i dyskryminacji
ze względu na płeć, które nie szanują ani nie chronią ofiar, którymi
w wielu przypadkach to kobiety, czy dziećmi niezależnie od wieku
czy statusu społecznego, czy biedni czy bogaci.
Przerażająca fizyczna, emocjonalna i psychiczna trauma jest
spowodowana
wyzyskiem,
zastraszaniem,
terrorem,
prześladowaniem, poniżeniem, fizycznym, urazem lub śmiercią.
Wiele z nich zostało niezdefiniowane. Bardzo często system
prawny, który został stworzony, aby chronić poszkodowanych i podtrzymywać
sprawiedliwość – niestety zawodzi.
Rząd zmaga się ze znalezieniem sposobów, dzięki którym mógłby rozwiązać problemy
dotyczące niesprawiedliwości. Świat postrzega sprawiedliwość, jako zarządzanie prawem,
które rozstrzyga, co jest prawidłowe opierając się na zasadach sprawiedliwości
i poprawności.
Mojżesz przypomina nam, że: „ On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego. Gdyż wszystkie
drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy.”
5 Moj. 32:4 Służymy sprawiedliwemu Bogu! On zawsze podejmuje właściwą decyzję. Tylko
On może zaopatrzyć ludzi, rodziny, społeczność czy cały naród w sprawiedliwość
i jedność. My się zmieniamy, ale miłosierny Bóg pozostaje wciąż taki sam.
Jako Chrześcijanie, jesteśmy świadkami niesprawiedliwości i chaosu na tym świecie.
Jaka jest nasza odpowiedź? Nie możemy udawać, że tego nie dostrzegamy. Tak, mamy
światowe organizacje i rządy, które wprowadzają projekty i świadomość, aby zmniejszyć
częstość występowania przemocy oraz wykorzystywania kobiet i dzieci, a także wszystkie
formy niesprawiedliwości. Jako ludzie wierzący mamy ważną rolę do odegrania, razem
musimy powstać i zajaśnieć „Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu

i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go
z ręki bezbożnych!” Ps. 82:3-4. Nie zdołamy tego zrobić o własnych siłach
i mądrości, potrzebujemy pomocy naszego wspaniałego Boga, „którego drogi są
sprawiedliwe”. Amelia Gavidi - BWUSWP President: 2014–2019

4. Jedność w koszykach.
Na całym Pacyfiku kobiety biorą dowolny materiał, jaki mają
pod ręką i używają go do robienia koszyków o różnych
kształtach i rozmiarach. Rdzenni Australijczycy biorą suchą
trawę pustynną i robią z nich kosze pełne piękna i siły. Dla
mieszkańców wielu zróżnicowanych wysp na Pacyfiku,
palmy kokosowe stanowią doskonały materiał do wyrobu
koszy zwanych „kate”, służących do codziennych zadań.
W Nowej Zelandii „kate” wyrabiane są z lnu.
Kate może być prostym koszem do noszenia warzyw
z ogrodów i pól. Może też być drobno tkane
i dekorowane, by służyć do przechowywania cennych
przedmiotów. Kosze w różnych kształtach, służą do
przenoszenia towarów, wartościowych, cennych rzeczy oraz
do przenoszenia dzieci.
To, co jest wspólne dla wszystkich koszy, to fakt,
że pojedyncze pasmo, które samo w sobie nie ma wielkiej
siły, utkane z innymi nitkami, tworzy pojemnik o wielkiej
sile, i służy do przenoszenia tego, co jest przydatne, cenne.
Apostoł Paweł pisał, że jesteśmy jak gliniane naczynia,w których przechowywany jest skarb.
Prawdziwa moc jest z Boga, a nie z nas (2 Kor4:7). Na Pacyfiku Paweł mógłby powiedzieć,
że jesteśmy jak słomiane kosze, w których przechowywany
jest skarb, a Boża chwała może być widoczna przez dziury
w splotach.
Departament Kobiet splata wszystkie wierzące kobiety
w jeden piękny kosz, przez który w jedności możemy głosić
całemu światu, „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie

namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by
opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie
jeńcom i więźniom swobodę” (Iz. 61:1)

Każda kobieta jest wezwana, by to czynić, zarówno nasze
kościoły, czy unie kontynentalne: Razem w jedności możemy
jaśniej pokazać miłość Pana. Jako przypomnienie naszego zaangażowania w jedność z sobą
nawzajem zachęcamy do zrobienia zakładki do Biblii z siedmiu kolorów unii kontynentalnych
wraz z bielą reprezentującą Departament Kobiet.

5. STUDIUM BIBLIJNE
Przyjrzyjmy się historii pięciu córek
Selofchada, z rodu Manassesa, syna Józefa.
(4 Mój 27:1-11).
Doświadczyły one niesprawiedliwości, kiedy
ich ojciec umarł na pustyni, zanim przekroczyli
rzekę Jordan, przed wejściem do obiecanego
Kanaanu. Te córki nie były uprawnione do
udziału w spadku, ponieważ były kobietami.
Dostrzeżmy trzy aktualne lekcje płynące
z sytuacji tych odważnych kobiet. Jako chrześcijanki możemy się uczyć i stosować je dzisiaj.
1. Stanęły w wierze i jedności: Siostry uwierzyły w Boże obietnice dotyczące dziedzictwa
dla każdej rodziny 55w obiecanym Kanaanie. Nie widziały przeszkód by udać się do
Namiotu Zgromadzenia. Razem miały wiarę by domagać się dziedzictwa swojego ojca
i zrobiły to w obecności Boga.
2. Stanęły z powodu swojego problemu: One nie miały prawa do dziedzictwa, ponieważ
ich ojciec zmarł na pustyni bez męskiego potomka. Siostry razem stanęły ze swoim
problemem przed Bogiem i Mojżeszem.
3. Stanęły odważne. Pięć córek Selofchada asystowało przy tworzeniu nowego prawa
dla kobiet, które nie mają braci, aby mogły dziedziczyć po ojcu. Stanęły z odwagą,
aby przedłożyć swoją sprawę przed Bogiem, który jest prawy i sprawiedliwy.
Boża sprawiedliwość dała im odwagę, by zrobić krok wiary. W ten sposób dokonały
niemożliwego. Bóg ma być źródłem naszej wiary. Przez wiarę powinniśmy wychodzić ponad
nasze ograniczenia. Bóg ma moc by przełamywać przeszkody tego świata i On zawsze jest
zaangażowany i jest po naszej stronie, jeśli z Nim współpracujemy. „Bo Pan miłuje prawo

i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże” (Ps 37:28).

Pozwól nam zajaśnieć sprawiedliwością w jedności z odwagą i wiarą posuwając się
naprzód, wierząc w Bożą sprawiedliwość, który jest po naszej stronie. Modląc się podczas
ŚDMK pamiętajmy o każdej osobie, która jest ofiarą niesprawiedliwości i przemocy. Dostrzeż
je wokół siebie, odwiedź je, stań w modlitwie. Idź naprzód! Niech twoje światło świeci! Aby
Bóg był wywyższony. Niech Wam Pan błogosławi.

Amelia Gavidi- BWUSWP Prezydent: 2014–2019

Rozważanie - Co Pismo Święte mówi o sprawiedliwości?
Bóg powołuje nas do promowania
sprawiedliwości

W Biblii ‘sprawiedliwe postępowanie’, jako
koncepcja pojawia się prawie 100 razy, więc
nie jest to poboczny wątek. Bóg mówi abyśmy
działali sprawiedliwie. Spójrzmy na kilka
wersetów biblijnych, które o tym mówią:

„Stosujcie prawo i sprawiedliwość, i ratujcie
uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego
przybysza ani sieroty ani wdowy nie
uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu i nie
przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu!”

Jer.22:3
Co to jest sprawiedliwość? To jest robienie tego, co jest właściwe, sprawiedliwe, i „tak jak
powinno być”. To nie jest mówienie, tylko robienie.

Sprawiedliwość jest Bożą naturą

Sprawiedliwość jest jedną z głównych cech Bożego charakteru, dlatego, że Bóg powiedział:

„Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore
wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.” Ez.34:16
Psalmista napisał: „Pan jednak króluje na wieki; Tron gotowy, On zasiada na sąd! Będzie
sądził świat sprawiedliwie, Sprawy narodów rozstrzygnie bezstronnie.” Ps.9: 8-9
Bóg opisuje siebie poprzez prawo. „Ja, Pan, kocham prawo…” Iz.61:8 „A czy Bóg nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie
zwlekał w ich sprawie? Mówię wam: Szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Łuk.18:7-8 „Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi,
Królu narodów.” Obj.15:3

Sprawiedliwość jest Bożym celem

Zauważmy te rzeczy w Bożym planie: „Skup się na Mnie… Gdyż ode mnie wyjdzie Prawo,

światłem ludów uczynię moje sądy. Nadchodzi moja sprawiedliwość, zbliża się moje
zbawienie, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują one mojego ramiona.” Iz.51:4-5.
Powinniśmy próbować ratować ludzi. Pismo Święte mówi: „Ratuj wleczonych na śmierć i nie
odwracaj się od popychanych na ścięcie.” Przyp.24: 11. „Otwórz swoje usta w obronie
niemego, w prawie wszystkich opuszczonych!” Przyp.31:8
Bóg wynagradza sprawiedliwe działania. „Jeśli sprawiedliwy odstąpi od swojej
sprawiedliwości i zacznie żyć niegodziwie, to w tej niegodziwości umrze. A jeśli bezbożny
odwróci się od swojej bezbożności, zacznie stosować prawo i czynić sprawiedliwość, to dzięki
nim będzie żył.” Ez.33:18-19

Moja odpowiedź na Boże wezwanie

Aby sprawiedliwość rosła, ludzie muszą być bardzo czujni. W Biblii, ludzie pokrzywdzeni,
często byli częścią „normalnego” społeczeństwa, „normalnego” systemu, i nie byli ofiarami
globalnego głodu, powodzi czy trzęsienia ziemi. Dla niektórych ten ’system’ okazał się
niesprawiedliwy i ktoś musiał to zauważyć. Co więcej, ludzie, którzy uważali się za dobrych
musieli być napomniani, aby wstawiać się za innych.
Zaobserwowano, że są trzy rodzaje ludzi: ci, którzy pozwalają, aby złe rzeczy działy się
w ich życiu, ci, którzy mówią, dyskutują o potrzebie zmian, i ci, którzy pracują nad zmianami
w swoim życiu.
Ostatnia z tych grup jest mała, ale opiera się na wzorcach z Biblii, która nadal dzisiaj
przemawia do nas w tym temacie.

6. Historie z Południowo Zachodniego Pacyfiku.
Sprawiedliwość w potrzebie
Doświadczenie gniewu cyklonu Winston, najsilniejszego
cyklonu na południowej półkuli, było najbardziej przerażającym
doświadczeniem jakie nas spotkało.
Było to 20 lutego 2016 roku. Tego dnia były pierwsze urodziny
mojej wnuczki. Około 17.00 zaczął wiać wiatr. Miałam już
doświadczenia z cyklonami wcześniej, ale zupełnie nie byłam
przygotowana na to doświadczenie. Właśnie weszłam do domu
z ugotowanym puddingiem urodzinowym, gdy moja kuchnia,
którą opuściłam, odleciała.
Z pomocą rodziny próbowaliśmy załatać dziury w ścianach
domu liśćmi kokosowymi, ale one wyleciały. Dach zaczął się
naprężać i nagle zniknął w ciemności. Dźwięk wiatru był przerażający dla naszych uszu.
Strach opanował nasze serca. A jednak z determinacją, mając rodzinę zależną od nas
szukaliśmy sposobów by ich ratować.
Wraz z rodziną zdecydowaliśmy, że kościół będzie bezpiecznym miejscem, bo nadal był
nienaruszony. W ciemności, w niebezpieczną noc, całą rodziną modliliśmy się aby żaden
obiekt latający nie uderzył w nas.
Kościół był wypełniony po brzegi ludźmi z całej wioski! Gdy silny wiatr stawał się coraz
głośniejszy, krzyki z powodu strachu i modlitwy stawały się coraz donośniejsze. Znajome
twarze ludzi spoza kościoła były wykrzywione w przerażeniu, wszyscy wołali o ochronę Boga.
Silny wiatr i deszcz nie ustały przez całą noc. Sen był niemożliwy, byliśmy zmarznięci, głodni
i spragnieni. Byliśmy świadkami mocy Boga w działaniu, i jednocześnie doświadczaliśmy
Jego miłosierdzia i łaski.
Następnego ranka bezpieczni wyszliśmy z kościoła. Widok jaki napotkały nasze oczy
pozostanie odciśnięty na zawsze w naszych sercach. Wieś Naboutolu była pustym
kawałkiem ziemi. Nie było żadnego domu, wokół pełno gruzu. A my ocaleni, uratowani
dzięki łasce Bożej. Uklękłam na ziemi i zapłakałam dziękując Bogu za Jego miłosierdzie

okazane mojej rodzinie i całej wiosce. Nie było żadnego śmiertelnego przypadku! Tylko
dwóch młodych mężczyzn zostało lekko rannych. W ciągu następnych dni pozbieraliśmy
pozostałe przybory kuchenne, ubrania i resztki jedzenia. Woda, do picia i gotowania, była
czerpana z pobliskiego zabrudzonego potoku i o dziwo nikt nie zachorował. Bóg jest dobry.
Kilka tygodni później dotarła pomoc od rządu, z kościołów, międzynarodowych organizacji,
od osób prywatnych: Materiały budowlane, żywność nawet potrzeby duchowe. Nadal
doświadczamy Bożego błogosławieństwa. Każda rodzina ma teraz nowy dom z blachy
falistej.
Teraz gdy słyszymy szelest wiatru lub padający deszcz, wspomnienia tej strasznej nocy
powracają automatycznie. Wiem, że nadal przechodzimy traumę, a jej uleczenie wymaga
czasu, ale to dzięki Jego mocy i sile możemy być uzdrawiani.
Na początku 2017 roku, mieszkańcy Nabautolu w Ra, na Fiji oddawali część Bożemu
miłosierdziu i dobroci Boga, dziękując za ocalenie życia podczas cyklony Winston. Życie
wielu ludzi zostało przemienione. Nadal jednak zachęcamy się nawzajem do pokutowania
i większego zaangażowania w budowanie Jego Królestwa. Bóg jest Bogiem drugiej szansy.
Ja ogłaszam i ciągle mówię, po tych strasznych i pełnych cudów doświadczeniach, Bóg jest
wciąż dobry ! Amen

7. Projekty
1.Projekt szycia „Lydia”
Miejsce: Fiji
Projekt szycia „Lydia” powstał w 1994 r. dzięki dotacji z ofiar zebranych podczas Światowego
Dnia Modlitwy w1993 r. Projekt przestał działać w 2012 r. ze względu na finansowe
ograniczenia. Kościoły prowadząc program odwiedzania kobiet w miejscowym więzieniu,
umożliwia zawiązywanie się przyjaźni między kobietami. Po zwolnieniu kobietom są
oferowane szkolenia w zakresie szycia przez zespół „Lydia”. Wiele kobiet zostało
odrzuconych przez ich rodziny, gdy zostały one uwięzione. Pomoc, jaką otrzymują z Projektu
„Lydia” i wspólnoty w lokalnych kościołach jest jedynym wsparciem dla tych kobiet.
Umiejętność szycia, jaką zdobywają również kobiety z lokalnych kościołów, daje im
możliwość samozatrudnienia. Obecnie projekt jest reaktywowany, budynek jest odnawiany
i remontowany. Pieniądze zostaną również wykorzystane na zakup tkaniny i inne materiały,
aby utrzymać ciągłość tego projektu.
2. Projekt: Młyny do produkcji masła orzechowego dla dzieci.
Miejsce: Papua Nowa Gwinea
Na wyżynach Papui Nowej Gwinei białko jest słabo dostępne. Jest bardzo mały
dostęp do białka zwierzęcego, ale orzeszki ziemne są doskonałym źródłem białka i mogą
być podawane bardzo małym dzieciom. Nie ma takiej samej częstości występowania alergii
na orzeszki ziemne jak na zachodzie. Kilka lat temu wierzące kobiety z Papui Nowej Gwinei
przygotowały pilotażowy projekt dostarczenia młyna masła orzechowego do każde dzielnicy
w regionie. Orzeszki ziemne są łatwe do transport do górskich wiosek, a kobiety uprawiały
orzeszki ziemne obok warzyw. Kobiety mogą uprawiać orzeszki ziemne i wspólnie w młynie
robić masło orzechowe, które następnie zostanie rozłożone na kanapki z kaukau (słodkie
ziemniaki) i podawane młodym dzieci. Chodzi o zwiększenie podaży młynów i szkolenie
matek w zakresie stosowania i produkcji masła orzechowego. Każda nadwyżka jest
przekazane na rzecz grupy kobiet i sprzedawana na lokalnym rynku, aby więcej młynów
mogło być kupionym. Marzeniem jest zapewnienie jednego młyna na wioskę. Koszt za młyn
to 88 USD.
3.Szkolenie liderek do pracy wśród kobiet
Miejsce: Indonezja, Papua Nowa Gwinea
Na obszarach wiejskich Papui Indonezji, edukacyjne możliwości kobiet są ograniczone w źle
wyposażonych szkołach, więc imigranci nie są do tego przystosowani sprostać wyzwaniom
miasta. Wskaźnik ubóstwa na obszarach wiejskich jest dwukrotnie wyższy niż wskaźniki na
obszarach miejskich. Rozwój przywództwa jest potrzebny, ponieważ kobiety dostosowują
się do przejścia z gospodarki wiejskiej do wysoko rozwiniętej społeczności miejskiej.
Opracowywany jest projekt obejmujący specyficzne potrzeby kobiet w różnych regionach,
aby pracując w jedności móc sprostać wyzwaniom.

4.Projekt- Nowe horyzonty dla dziewcząt.
Kraj: Costa Rica
W społeczeństwie pełnym społecznych problemów, które obejmują rozbite rodziny,
narkotyki, dyskryminację kobiet, przemoc, ten projekt opiera się na procesie edukacji,
pomocy psychologicznej i motywacji młodych kobiet w północnej części Costa Rica. Celem
jest pielęgnowanie ich życia duchowego i pomoc w realizowaniu życia osobistego, mającej
na celu umożliwienie im lepszej przyszłości ekonomicznej dla nich i ich rodzin. Poprzez
interdyscyplinarne studia, warsztaty, dwumiesięczne odosobnienia i inne działania, celem
jest budowanie świadomości i pomaganie w podejmowaniu właściwych decyzji oraz
rozwijaniu właściwego stylu życia. Dzięki kontaktom z innymi kobietami, dziewczęta znajdą
pozytywne wzorce, by żyć chrześcijańskim życiem. Pragnieniem jest wzmocnienie ich
pozycji, jako kobiet oraz przede wszystkim pomoc w odnalezieniu ich prawdziwej wartości,
jako córek Boga.

8. Prośby modlitewne
Południowy Pacyfik
Chwała Bogu za poświęcenie kobiet w naszych kościołach, które w ten sposób ukazują
miłość Chrystusa.
Módlcie się o problemy związane z przemocą wobec kobiet i dzieci. To często wynika
z kultury narkotykowej, bezrobocia, i rosnącego uzależnienia międzypokoleniowego od
dobrostanu.
Módlcie się za nasze kobiety, które odpowiadają na wyzwania związane z pogodą;
trzęsieniami ziemi, tsunami. cyklonami i podnoszeniem się poziomu mórz. Proście Pana o
ciągłą siłę dla kobiet, ponieważ one zaspokajają potrzeby osób dotkniętych skutkami tych
katastrof.
Módlcie się za kobiety w regionie, zwłaszcza w Australii i Nowej Zelandii, aby ponownie
połączyły się do globalnej akcji?? kobiet przez Dzień Modlitwy.
Módlcie się za rządy Pacyfiku, aby były stabilne i w jedności doprowadzały do rozwoju.

Ameryka Północna
Módlcie się o jedność zespołu administracyjnego i zarządu wspólnot, aby odkrywały wizję
Boga, Jego mądrość i Jego prowadzenie
Módlcie się o tych, którzy są dotknięci, w niekorzystnej sytuacji, zmarginalizowani
i nadużywani w naszym społeczeństwie, aby Bóg wzmacniał i ochraniał tych, którzy im służą.
Módlmy się abyśmy umieli pokazać jak być odziani we współczucie, łagodność i cierpliwość
Chrystusa w naszym życiu
Módlcie się o to by nasze oczy były otwarte na niesprawiedliwość, której tak wiele wokół
i abyśmy podnieśli się by dać głos tym, którzy nie mają głosu.

Módlmy się o ducha dobroci wobec tych, którzy zostali dotknięci przez pożary, huragany
i inne klęski żywiołowe.
Módlcie się o władze na każdym szczeblu i władze nad nami, aby Bóg dał im mądrość
w byciu Jego narzędziem
Ameryka Łacińska
Módlcie się, aby Bóg w pełni skorzystał z nowego Komitetu Wykonawczego Baptystów
Ameryki Łacińskiej, aby w pełni mogli kontynuować pracę z pełnym zaangażowaniem na
całym kontynencie.
Módlcie się, aby w każdym kraju rosły lokalne kobiece zrzeszenia kobiet w kościołach. Aby
przez ich pracę była wspierana służba misji i ewangelizacji w lokalnych społecznościach.
Módlcie się, aby Pan wzbudził młode kobiety do zaangażowania się do projektu, aby światło
i miłość Chrystusa była w pełni doświadczana w życiu tych, którzy są zaangażowani.
Módlmy się, aby zebrana ofiara wypływała z miłości i mogła posłużyć, jako
błogosławieństwo i dawała życie wielu.
Karaiby
Módlcie się o powstrzymanie seksualnego znęcania się nad naszymi dziećmi, szczególnie
w Grenadzie na Jamajce, Trynidad i Tobago i na innych wyspach dotkniętych.
Módlcie się o jedność wszystkich Kościołów w Barbados i na Gujanie.
Módlcie się o zaprzestanie przemocy w San Andres, na Jamajce i inne wyspach.
Módlcie się za wyspy karaibskie zniszczone przez huragany, zwłaszcza Bahamy, Turks i
Caicos, Wyspy, Barbuda, Dominika. Również dla tych, którzy zostali dotknięci powodziami,
takie jak Montego Bay, Jamajka.
Módlcie się o odbudowanie domów, kościołów, szkół i innej infrastruktury, aby mieszkańcy
mogli powrócić do normalności tak szybko, jak to możliwe.
Módlcie się o większe zaangażowanie i poświęcenie starszych kobiet w naszych kościołach
w opiece nad młodszymi kobietami, aby lepiej przygotować ich do służby w kościele,
pobożnego zarządzania domami i do służby w społeczności.
Módlcie się za naszych przywódców politycznych, którzy uchwalają prawa i zasady
pozwalające na nawigację po naszych wyspach, co wpływa na ekonomię. Modlimy się o to
by ich decyzje przyniosły korzyści wszystkim obywatelom naszych Wysp.
Módlcie się o problem bezrobocia dotykający mieszkańców Wysp.
Módlcie się o zwrócenie uwagi na choroby dotykające szczególnie kobiety wynikające ze
stylu życia.
Europa
Ostatnio odbyła się konferencja Kobiet Baptystycznych w Europie. Hasłem były słowa
"Kochajcie jedni drugich" (Jan 15). Ten kontynent zamieszkuje wiele różnych narodów
o różnych kulturach. Przeżywa trudności w ćwiczeniu i pokazywaniu akceptacji, tolerancji

i wspólnoty, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z pytaniem o migracja. Miłość
wzajemna jest wyzwaniem zwłaszcza szczególnie, gdy Europa zaprzeczyła podstawowym
fundamentom kulturalnym, fundamentom chrześcijaństwo. Módlcie się o odrodzenie dla
Europy i powrót do przestrzegania zasad Słowa Bożego, które zachęca nas do wzajemnej
miłości i miłości do obcych i budowania zaufania, wiary i nadziei między sąsiadami, między
narodami.
Módlcie się za nową komisję EBW, która powstała we wrześniu 2018 r.
Módlcie się, aby kobiety będące w tej komisji zawsze szukały źródła, Jezusa Chrystusa, aby
podejmowały właściwe decyzje i wyznaczały właściwe cele dla ich służby, dla ich pracy
wśród kobiet w Europie.
Europa stoi przed wyzwaniami społecznymi i moralnymi. Módlcie się za rodziny - po
pierwsze, aby to uczynić jasnym, że małżeństwo jest pomiędzy jednym mężczyzną a jedną
kobietą. Módlcie się, aby pary brały odpowiedzialność za swoje potomstwo.
Módlcie się, aby Europejczycy powiedzieli "NIE" wykorzystywaniu dzieci i handlu ludźmi.
Módlcie się o ludzi uzależnionych.
Módlmy się o rodziny, które są otwarte na przyjęcie swoich rodzin dzieci, porzuconych przez
biologicznych rodziców z powodu ich uzależnienia, lub z powodu poszukiwania pracy
w innych krajach. Trudności ekonomiczne i duchowe powodują niekontrolowane emocje.
Módlcie się o pokój w rodzinach, z których występuje niszcząca przemoc.
Módlcie się o lepszą sieć społeczną zarówno wśród chrześcijan jak i generalnie
w społeczeństwie, jako że wielu traci pracę. Ludzie tacy łatwo upadają na dno i trudno im
się podnieś wobec nowych zapotrzebowań rynkowych.
Módlmy się o dobrą chrześcijańską rozrywkę zwłaszcza dla młodych ludzi. Ponieważ gry
komputerowe, przy których młodzi spędzają tak wiele czasu, są pełne przemocy, okultyzmu,
niekontrolowanej pornografii i fałszywych komunikatów na temat płci. Niszczy to zdrowie i
duchowy rozwój młodych ludzi. Może to powodować analfabetyzm funkcjonalny, blokujący
poprawne rozumienie tekstów pisanych, w tym Biblii. Ten styl życia zaburza również
poprawną komunikację
Afryka
Dziękujemy Bogu za komitet wykonawczy. Prosimy Boga aby dał im trwałą wizję, wierność,
wytrwałość i zdrowie do wykonania powierzonej pracy.
Módlcie się aby wierzące kobiety doświadczały Bożego przebaczenia, kiedy przebaczają
sobie nawzajem. Niech Pan dotyka ich serc, aby mogły wpływać na zmianę świata dla
Chrystusa.
Módlcie się o pokój w Afryce. Módlcie się o Bożą ochronę przed niebezpieczeństwami,
terroryzmem, niepokojami politycznymi i wojną, która dotyka wielu krajów.
Módlcie się o wzrost gospodarczy w Afryce. Niech Bóg udzieli mądrości rządom afrykańskim,
aby tworzyły się miejsca pracy. To pomoże budowanie poczucia własnej wartości,
zapobiegnie migracji młodych ludzi i stworzy stabilne społeczeństwo.
Módlcie się o chrześcijańskie liderki, aby miały one wpływ na młode pokolenia oraz
niewierzące kobiety poprzez mentoring, budowanie relacji, nauczanie.
Módlcie się o przywódców Afrykańskie Rodziny Baptystycznej, aby szukali Bożej mądrości

Azja
Módlcie się o harmonijną współpracę nowo wybranych członków Azjatyckie Unii Kobiet.
Módlcie się o skuteczne zachęcanie do udziału i zaangażowania się kobiet w SDMK. Aby
kobiety dostrzegły w tym jeden ze sposobów zaangażowania się we wsparcie światowych
misji.
Módlcie się o sposoby zaangażowania się młodych kobiet w programy Azjatyckiej Unii
Kobiet, która oferuje pomoc w szkoleniu liderek.
Módlcie się o partnerstwo i wzajemne wspieranie się we wzajemnej służbie organów
członkowskich różnych krajów.
Módlcie się w szczególności o wzrost członków Azjatyckiej Unii Kobiet w Wietnamie,
Kambodży i Butanie.
Módlcie się o rozszerzenie członkostwa na kraje, które jeszcze nie są zrzeszone z Azjatycką
Unią Kobiet.

