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Jezus przejawia się przez nas, gdy służymy
Yvonne Pitter - Prezydent Karaibskiej Unii Kobiet Baptystycznych
4 listopada 2019 roku Kobiety Baptystyczne z
całego świata spotkają się wspólnie, żeby
studiować Boże Słowo i modlić się, aby Chrystus
miał wpływ na nasz świat. W tym roku skupimy
się na SŁUŻENIU oraz podsumujemy nasze
pięcioletnie działania, którym przewodziło
motto „Powstań, Błyszcz!”. Kobiety baptystyczne, których życiu przyświecało to motto
doświadczyły tego, jak Pan przejawiał się przez
nie w Społeczności, Przemianie, Jedności,
Sprawiedliwości i Służbie. Stałyśmy się bardziej
zaangażowane w naszą działalność misyjną szukając pokoju, pojednania,
sprawiedliwości i rozwoju poprzez modlitwy, świadectwa i służbę wspierającą
przemianę wspólnot. Kobiety Baptystyczne z Karaibów położyły nacisk na
służbę maltretowanych kobiet oraz dzieci oraz na handel ludźmi.
Przez ponad 58 lat Kobiety Baptystyczne świętowały ten czas modląc
się, poszcząc, biorąc udział w weekendowych spotkaniach modlitewnych oraz
innych aktywnościach kościelnych odbywających się w listopadzie.
W Biblii znajdziemy mnóstwo przykładów ludzi takich jak Dawid,
którzy radowali się mogąc służyć i wielbić Pana. Służymy Bogu poprzez
służenie innym. Poniżej znajdziecie dziewięć błogosławieństw, których
doświadczamy służąc innym:

Służenie:
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1. Pozwala nam odkrywać i rozwijać nasze duchowe dary (1 Kor. 12)
2. Pozwala nam doświadczać cudów (Jana 2)
3. Pozwala nam doświadczać radości i pokoju, które pochodzą z
posłuszeństwa (1 Piotra 1:10-11)
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4. Pomaga nam być bardziej jak Jezus. Dzieje się tak, gdy skupiamy się
bardziej na innych niż na nas samych. Zaczynamy widzieć innych tak,
jak widzi ich Jezus i widzimy w nich samego Jezusa (Mat. 25:40)
5. Zacieśnia więzi z innymi chrześcijanami, którzy pomagają nam
naśladować Jezusa, ponieważ pracujemy ramię w ramię. To jest Boży
plan na to, jak powinien funkcjonować kościół (Heb. 10:24-25)
6. Wzmacnia naszą wiarę. Gdy wychodzimy z naszych stref komfortu,
Bóg uwalnia nowy potencjał w nas oraz swoim kościele.
7. Pozwala nam doświadczać Bożej obecności w nowy sposób.
Zachęcenie i uzdrowienie idą w parze. Gdy zachęcamy innych,
odnajdują oni uzdrowienie, a my sami czujemy się zachęceni.
8. Jest dobre dla duszy. Badania pokazują, że dobrowolne pomaganie
jest dobre dla ciała i duszy, łagodzi objawy stresu i depresji.
9. Pobudza nasze dary i pasje oraz buduje pewność siebie, dodaje
energii i siły.
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Czasami chrześcijanie używają wymówek, aby nie służyć, takich jak „Nie mam
czasu”, „Oni mnie nie potrzebują” albo „Ja nie mam żadnych specjalnych
umiejętności, żeby pomagać”. Jednakże „Bóg nie posyła wyposażonych. On
wyposaża posłanych”. Biblia pokazuje nam, jak Bóg używał ludzi, którzy mieli
podobne wątpliwości by zmienili bieg historii:
Mojżesz - ani lider ani mówca, ale Bóg użył go, żeby wyprowadził
Izrael z niewoli.
Dawid - najmłodszy ze wszystkich braci, ale Bóg działał przez niego,
żeby pokonać giganta. Finalnie koronował go na króla.
Paweł - zabójca chrześcijan przed spotkaniem z Jezusem, stał się
jednym z najbardziej cenionych i płodnych pisarzy oraz założycieli kościoła
w historii.
Bóg nie tylko chce pracować przez Ciebie - On chce również pracować
w Tobie.
Niech Bóg Was błogosławi moje siostry podczas uczestnictwa w tegorocznym
dniu modlitwy, a później pamiętajcie, aby Powstać i Błyszczeć przez Służbę.

Pozdrowienia od Prezydentki Departamentu Kobiet
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Niedawno rozmawiałam z kobietą,
która czuła się przytłoczona ciągłymi
prośbami o służbę dla innych. Narzekała
mówiąc: „Czuję jakbym nie miała własnego życia”. To częsty problem kobiet na
całym świecie. Zachęcanie kobiet do
służby jest prawie niepotrzebne, bo
wydaje się, że opanowały one tę
dziedzinę do perfekcji! Jednakże, gdy
słuchałam kobiety naprzeciwko mnie, coś
do mnie dotarło. Ona nie służyła ludziom,
ona była niewolnikiem. Gdy zwróciłam jej
na to uwagę, ona natychmiast zauważyła różnicę!
Biblia pokazuje różnicę między byciem spadkobiercą w domu, a byciem
niewolnikiem w kilku miejscach (np. Gal 3:23-4:9 albo Jana 15:14-17).
Niewolnik ma służyć swemu panu i niemalże żadne z jego własnych potrzeb
są zapewnione lub zauważone. Spadkobierczyni, córka Pana domu, jest
natomiast otoczona opieką i cokolwiek robi, czyni to z własnej woli by
wzbogacić swój dom i zadbać o interesy swojego Ojca.
Bóg nie stworzył ludzi, aby byli oni niewolnikami dla kogokolwiek. Gdy
stajemy się niewolnikami, robimy to, ponieważ pozwalamy rzeczom i ludziom
stać się naszymi „bogami” i nierozumnie wymagać na nas pewne rzeczy. Jako
niewolnicy kieruje nami strach przed obrazą tych bogów i byciem ukaranym.
Nawet nasza grzeszna i samolubna natura jest takim bogiem. Gdy czujemy się
przytłoczeni służbą, musimy zadać sobie trudne pytanie: Dlaczego ja to robię?
Na przykład: Dlaczego sprzątam cały czas? Kogo się boję? Co chcę tym
osiągnąć: czy potrzebuję, żeby ludzie bardziej mnie kochali? Jesteśmy
spadkobierczyniami domu Pana, ale zachowujemy się jak niewolnice. Tak jak
starszy syn z przypowieści o Synu Marnotrawnym (Łk 15) jesteśmy
nieświadome tego, że nie możemy zdobyć naszej akceptacji, bo wszystko już
jest nasze (1 Kor 3:21-23)!
Na tej podstawie służymy jako Boże córki. Wiemy do kogo należymy i że
nie musimy niczego zdobywać. Żyjemy, bo jesteśmy ukochane bez Boga.
Spędzamy czas przy Jego stole, rozmawiając z Nim i starając się poznać Jego

umysł. Lubimy wnosić wkład to naszego królestwa, gdy służymy i angażować
się w „Boży interes” ratowania świata wszystkim, co mamy. Cichy czas
i pracowity czas łączą się ze sobą. Nasze potrzeby są zaspokojone przez
naszego Ojca, do którego należymy jako dzieci i spadkobierczynie. Nie
pracujemy w poczuciu winy lub strachu o zarobienie na nasze życie.
Błyszczymy, gdy służymy. Pełen potencjał Ojcowskiego dziedzictwa staje się
widoczny dla świata, gdy robimy, co kochamy i do czego zostałyśmy
powołane. Owszem, to również może być czasochłonne i pracochłonne, ale ta
służba napełnia nasze baterie, a nie je rozładowuje!
Zatem, drogie siostry, pozwólcie nam zadać te trudne pytania podczas
modlitwy, a następnie pozwólcie nam błyszczeć w służbie napełniającej nasze
serca, która zmienia świat.
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Dlaczego Dzień Modlitwy?
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystycznych to świadectwo
wspólnoty dzielonej przez Kobiety Baptystyczne na całym świecie. Oto dwa
niezbędne składniki każdego Światowego Dnia Modlitwy: modlitwa
i dawanie. Gdy jednoczymy się z naszymi siostrami na całym świecie,
zobowiązujemy się do podtrzymywania i wspierania jedna drugą
w modlitwie, ponieważ wiemy, że wspaniałe i potężne rzeczy dzieją się dzięki
temu. Jesteśmy wspólnotą i jest to jeden ze sposobów, w jaki możemy czegoś
wspólnie dokonać.
Ofiary zbierane podczas Światowego Dnia Modlitwy są bardzo istotne,
ponieważ zapewniają fundusze niezbędne do komunikacji służb
Departamentu Unii Kobiet Baptystycznych oraz Unii Kontynentalnych,
wliczając w to Światowy Dzień Modlitwy. Wiemy, że gdy kobiety baptystyczne
spotykają się wspólnie w Chrystusie, Bóg daje swój pokój każdemu, ponieważ
zachęcamy się wzajemnie do tego, aby być wszystkim tym, czym możemy być
w Chrystusie!
W celu głębszego zrozumienia światowego zasięgu Dnia Modlitwy,
sprawdź www.facebook.com/BWAWomensDepartment/ szczególnie w Dzień
Modlitwy oraz dzień po. Znajdziesz tam zdjęcia tysiąca naszych sióstr z całego
świata, które uczestniczą w tym wydarzeniu razem z Tobą. Wyślij nam
również swoje zdjęcia, żeby zostały dodane do tej strony!

Twoje wydarzenie może trwać godzinę, dwie, pół dnia lub cały weekend.
Jest mnóstwo różnorodnych materiałów, które możesz wybrać z tego
przewodnika. Wykorzystaj je w sposób, który uważasz za najbardziej pasujący
do grona Twoich kobiet.
Sprawdź www.bwawd.org/2019-DOP-Extras, gdzie znajdziesz plakaty
promujące wydarzenie, zdjęcia, które możesz użyć do prezentacji lub pokazu
slajdów, naszą pieśń przewodnią, historię Światowego Dnia Modlitwy, filmy
oraz inne materiały.

PLANOWANIE
Karlene Edwards-Warrick, Trinidad & Tobago
Twoje przygotowanie do Światowego Dnia Modlitwy
Twój Dzień Modlitwy powinien być niezapomnianym przeżyciem!
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Sprawdź www.bwawd.org/2019-DOP-Extras, gdzie znajdziesz artykuł bardziej
szczegółowo opisujący Twoje planowanie.
Lipiec 2019
1. Wybierz kobiety, które będą częścią zespołu regionalnego
planowania tego wydarzenia. Pomódl się i przejrzyj plany.
2. Wybierz miejsce spotkania.
3. Wybierz formę spotkania.
Sierpień 2019
4. Przygotuj materiały promujące. Upublicznij wydarzenie.
Wrzesień 2019
5. Promuj wydarzenie w mediach społecznościowych, na
spotkaniach dla kobiet, w radio i telewizji.
Październik/Listopad 2019
6. Przygotuj dekoracje i rozkład sali, w której odbędzie się
spotkanie.
7. Zbierz uczestniczki i rozdziel im konkretne zadania.
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Przykładowe pomysły do prezentacji
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✓ Wyznacz kobiety, które przedstawią motto tegorocznego Dnia
Modlitwy „Błyszczenie dla Jezusa poprzez służbę”.
✓ Używając wykresu „Służba jest” (sprawdź zakładkę na stronie 5)
zachęć uczestniczki do przeczytania czy jest służba według tego
wykresu. Inne uczestniczki mogą podać własne pomysły.
✓ Przywitanie Departamentu Światowego Związku Kobiet Baptystycznych: Wybierz jedną z kobiet, aby przeczytała Pozdrowienia od
Prezydent Karaibskiej Unii Kobiet Baptystycznych
✓ Świadectwa wiary: Wybierz dwie kobiety, aby przeczytały:
„Świadectwa wiary”
✓ Studium biblijne: Przygotowane zostały dwa studia biblijne. Jedno
jest wydrukowane w programie, a drugie można znaleźć na stronie
internetowej (www.bwawd.org/2019-Bibliestudy2). Wybierz czy
chcesz przeprowadzić jedno czy dwa w zależności od tego, na ile
pozwala Wam czas.
✓ Uwydatnij kolektę: Kolekta tego dnia jest bardzo istotna, ponieważ
wspiera Unię Kontynentalną i służby Departamentu Unii Kobiet
Baptystycznych na całym świecie. Kolekta ze Światowego Dnia
Modlitwy jest głównym źródłem dochodu Departamentu. (Sprawdź
pełny artykuł dotyczący pomysłów na to, jak podkreślić istotę
kolekty).
✓ Podczas zbierania kolekty śpiewajcie lub wysłuchajcie nagrania
piosenki „If I Can Help Somebody as I Pass Along… Then My Living
Shall Not Be in Vain”. Albo zagrajcie naszą pieśń przewodnią
„Powstań,
Błyszcz”,
którą
możesz
pobrać
ze
strony
(www.bwawd.org/2019-DOP-Extras).

Dzień Modlitwy 2019
Europa
 Brak miłości wśród chrześcijan się rozrasta, w konsekwencji czego
trudniejszym staje się zaangażowanie chrześcijan w życie kościelne oraz
znalezienie ludzi chętnych służyć Bogu. Módl się, aby chrześcijanie
zrozumieli radość z służenia Chrystusowi poprzez służbę innym.
 Módl się o nową pasję dla Pana. Módl się, aby kobiety na całym świecie
nie straciły swej pierwszej miłości pomimo zabiegania dnia codziennego.
 Módl się, aby rodziny chrześcijańskie pozostały silne w Panu pomimo
wysokiego wskaźnika rozwodów oraz niestabilności związków. Módl się,
aby problem przemocy domowej został zaadresowany do poziomu
narodowego. Módl się, aby gdy ten problem pojawia się w rodzinach
chrześcijańskich, spotykał się ze stosowną odpowiedzią.
 Módl się, aby kobiety baptystyczne były dobrym przykładem dla swoich
dzieci oraz przyszłych pokoleń. Módl się, aby młodzi ludzie byli
prowadzeni przez Ducha Świętego i znaleźli swoją tożsamość
w Chrystusie, a nie materializmie.
 Módl się o pokój w każdym kraju. Ludzie ubożeją w wyniku wojen i/lub
kryzysu ekonomicznego. Może to prowadzić do ekstremalnych ruchów
politycznych, które są często bardzo brutalne.
Módl się, aby rządy wszystkich krajów
podejmowały mądre decyzje.

Strona

9

 Módl się za dramatyczną sytuację uchodźców
z Bliskiego Wschodu i na wskroś Europy. Módl
się, aby operacje ratunkowe nie zostały
zatrzymane na Morzu Śródziemne. Módl się,
aby uchodźcy byli traktowani z godnością
przez władze krajów ich przyjmujących. Módl
się, aby Bóg dał im mądrość i miłość dla
wszystkich służących pośród nich.

Południowo-zachodni Pacyfik
 Papua Nowa Gwinea: Módl się za kobiety posłane na treningi liderskie,
wzmocnione w swojej służbie, śmiałości, odwadze, nowych kierunkach,
jedności w wizji i celu oraz wspólnocie z kobietami na całym świecie.
 Australia: Módl się za pojawiające się kobiece liderki w kościołach i ich
możliwości rozwoju, szukania nowych wizji, strategii strukturalnych oraz
kontynuowania jedności wśród zespołu liderskiego. Módl się o wsparcie
pastorów i kościołów, aby widzieli oni wartość działalności kobiet
w swoich zborach. Módl się o wsparcie finansowe, rozwój dalszych
struktur łączących kobiety z odległych rejonów.
 Nowa Zelandia: Módl się, aby więcej chrześcijanek skorzystało
z możliwości zaangażowania się w Narodową Radę Kobiet, która ma
bardzo chrześcijańskie korzenie, ale obecnie jest świecka. Módl się za
kobiety liderki, aby wzmocnić je w ich powołaniu, mistrzowskie kobiety
i wzrost ich działalności. Módl się o zaopatrzenie źródeł kobiet
studiujących w szkołach teologicznych.
 Fiji: Módl się o warsztaty mające na celu zachęcenie liderek to bycia
bardziej proaktywnymi w adresowaniu problemów społecznych
i znajdowaniu rozwiązań dla tych problemów z Bożej perspektywy, jak
również o świadomość Zarządzania Ryzykiem Katastrof.
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 Zachodnia Papua: Módl się o nowe liderki, które zasiadają na wysokich
stanowiskach rządowych oraz w organizacjach miejskich, aby śmiele
i odważnie wpływały na swoje środowiska pracy i głosiły tam Dobrą
Nowinę. Módl się o jedność wśród członków organów administracyjnych
oraz o nowe plany dla sióstr Zachodniej Papui w trzech Wspólnotach
Kobiet Zachodniej Papui. Módl się o trwające w Zachodniej Papui
zamieszki polityczne.
 Módl się o nowo wybraną radę Baptystycznej Unii Kobiet PołudniowoZachodniego Pacyfiku, który będzie przewodził przez następne 5 lat
(2019-2024).

Azja
 Módl się o silne wsparcie od pastorów oraz liderów kościelnych, którzy
wzmacniają stowarzyszenia i organizacje kobiet w krajach azjatyckich.
 Módl się o kobiece grupy i denominacje, aby były zjednoczone
i solidarnie służyły Bogu.
 Módl się za wszystkie liderki, komitety i członków obsługi, aby byli
w dobrym zdrowiu, spokoju, miłości, radości, wierności, dobrej wizji
i kierownictwu od Boga w służbie Mu.
 Módl się, aby Bóg podnosił na duchu liderki, które stoją silnie za Jezusem
i docierają do potrzebujących poprzez miłość w czynach.
 Módl się o SPOKÓJ i SPRAWIEDLIWOŚĆ w sytuacjach politycznych
i nadchodzących wyborach we wszystkich krajach azjatyckich. Módlcie
się za Birmę, aby miała prawdziwy spokój i pojednanie, a szczególnie
módlcie się o zjednoczenie Południowej i Północnej Korei oraz aby nowa
Korea służyła Bożemu Królestwu.
 Módl się, aby Bóg chronił wszystkie nasze siostry od sprawiedliwości
społecznej w Indiach i aby z mocą Bożą prześladowania w Pakistanie,
Chinach i Birmie dobiegły końca.
 Módl się za ofiary terenów podatnych na klęski żywiołowe w Azji, aby
byli w stanie odbudować swoje życie, o ich społeczność i ochronę od
przyszłych katastrof.
 Módl się, aby kobiety i dzieci w Azji były
chronione przez rząd, organizacje pozarządowe
i sektory prywatne od ubóstwa, przemocy,
dyskryminacji, znęcania się nad dziećmi oraz
handlu ludźmi.
Strona
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 Módl się o wzrost i ekspansję członków Unii
Kobiet Baptystycznych, a w szczególności za
młode liderki, aby były aktywnie zaangażowane
w Jego służbę.

Karaiby
 Módl się, aby plaga przemocy przeciwko kobietom ustąpiła, a mężczyźni
wypełnili swoje role jako ojcowie i małżonkowie w zgodzie z Bożym
Słowem.
 Módl się, aby ludzie, którzy są zaangażowani w handel ludźmi i inne
aktywności przestępcze na Karaibach mogli poznać zbawczą łaskę
naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
 Módl się, aby służby otrzymujące
dotacje na Dzień Modlitwy 2019
zostały wzmocnione dla większej
służby w społecznościach oraz aby
kobiety były szkolone i się rozwijały,
żeby rozwijać Boże Królestwo.
 Módl się, aby kościół stał silnie
w swoim świadectwie pośród bezmyślnego
lekceważenia
Bożej
prawdy dla życia ziemskiego
i związków.

Afryka
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 Pomimo obszernej islamizacji na terenie Afryki, Módl się, aby Bóg dawał
ludziom mądrość w poznaniu Bożej prawdy i miłości działając poprzez
kochających ludzi, z którymi będą mogli dzielić swoje nadzieje i obawy,
marzenia i wizje tak, aby jednoczyli się i budowali długotrwałe relacje.
 Módl się, aby kobiety baptystyczne żyły wypełnione mocą i wiarą, żeby
dzielić się miłością i przebaczeniem Chrystusowym w swoich
społecznościach, ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, kolegami z pracy,
sąsiadami, wrogami, tak jak z ludźmi o odmiennych kulturach i językach.

Módl się o miłość, pokój, pojednanie, uzdrowienie i odbudowę pośród
niespokojnych narodów.
 Módl się o władzę oraz przywódców, aby Bóg kierował ich myślami,
decyzjami oraz czynami. Niech obdarza ich Bożymi doradcami, którzy
wpłyną na nich swą mądrością. Módl się, aby podejmowali oni istotne
decyzje dla wzrostu ekonomicznego, w celu zmniejszenia ubóstwa,
a także podbudowania poczucia
własnej wartości wśród kobiet
i mężczyzn.
 Módl się do Boga o zesłanie rąk do
pracy przy zbiorach żniw. Proście Boga
o posłanie misjonarzy abyśmy mogli
być świadkami wielkiego przebudzenia
w Afryce, gdy będziemy głosić i uczynić
uczniami. Módl się, aby wspólnoty
i organizacje znalazły sposób jak
wysyłać lokalnych i zagranicznych
misjonarzy oraz jak wybierać ich
w sposób bardziej efektywny.

Ameryka Łacińska
Dziękujmy Bogu za:
Piękną scenerię i urodzajne ziemie w Ameryce Łacińskiej.
Pokorność naszych ludzi.
Cztery pory roku wszędzie.
Wolność w głoszeniu Bożego Słowa.
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Módl się:











Za łaskę dla każdego rządu.
Za koniec ustanawiania grzesznych praw w tym miejscu.
Aby handel narkotykowy oraz porywania mogły zostać zatrzymane.
Zachętę do dzielenia się dobrą nowiną
z kobietami zamieszanymi w prostytucję,
bezdomnymi, schorowanymi oraz lokalnymi
i samotnymi ludźmi.
Nowych przywódców duchowych.
Powstawanie większej ilości chrześcijańskich
przedszkoli dla dzieci z ubogich obszarów.
Zaangażowanie i zapał do służby.
Więcej
młodych
kobiet
w
naszych
organizacjach.
Aby Bóg błogosławił każdej grupie liderek Unii
Kobiet
Baptystycznych
na
każdym
kontynencie oraz samej Unii.

Ameryka Północna
 Módl się, aby kobiety baptystyczne Ameryki Południowej rozszerzały
swoje horyzonty poprzez angażowanie kobiet baptystycznych, które nie
są aktywnie działające we wspólną pracę, tak aby dotknąć wrażliwe
kobiety i dzieci miłością Chrystusową.
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 Módl się, aby Bóg miał w opiece kobiety i dziewczęta, które
doświadczają jakiejkolwiek z form przemocy płciowej.
 Módl się, abyśmy pomimo naszych obaw i różnic, umiały docierać
z miłością Chrystusową do tych, którzy pojawiają się w naszym
sąsiedztwie i społecznościach, próbując zaznać politycznego,
społecznego lub ekonomicznego spokoju.
 Módl się, o kobiety i dzieci, które doświadczają wszelkich form
niesprawiedliwości w naszym społeczeństwie, aby Bóg użył nas do
wpłynięcia na ich życie.

 Módl się za kobiety w więzieniach, spośród których wiele jest matkami,
doświadczonymi wieloma formami znęcania się i borykającymi się
z problemami psychicznymi oraz nadużywaniem substancji. Módl się za
dzieci, które cierpią na długotrwałe efekty związane z pobytem ich
matek w więzieniach.
 Módl się o możliwości dla międzypokoleniowych służb między starszymi
i młodszymi kobietami oraz nastolatkami, aby nasza wspólna praca
mogła być kontynuowania i wzrostu chwały Bożej.

Globalna Unia Kobiet Baptystycznych
Naszym celem jest jednoczenie kobiet baptystycznych na całym świecie,
ponieważ wierzymy, że kiedy kobiety przychodzą wspólnie do Chrystusa, Bóg
zsyła Swój pokój na nie wszystkie. Módl się, aby Bóg potężnie działał przez te
możliwości współpracy i aby Jego pokój miał wpływ na życie wszystkich.
 Módl się za wskazówki do dodatkowych źródeł dofinansowania służb na
poziomie kontynentalnym i globalnym.
 Módl się za planowanie i przygotowanie Liderskiej Konferencji Kobiet
i Konferencji Młodzieżowej w Brazylii w lipcu 2020. W szczególności
módl się aby członkowie wszystkich 125-ciu organizacji i denominacji
mogli być reprezentowani podczas tych wydarzeń!
 Módl się, aby Bóg błogosławił i zachęcał wszystkie kobiety do udziału
w Dniu Modlitwy.
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STUDIUM BIBLIJNE
Powstań i jaśniej
przez służbę
- Sylvia Henry,
Jamaica

Studium na podstawie fragmentu z Mateusza 20:20-28
„I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy,
niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby
służył i oddał życie swoje na okup za wielu.”

WSTĘP:
Ziemskie życie i służba Jezusa była skupiona na Bożym interesie. Jego celem
było „szukanie i ratowanie zagubionych; oraz służba innym”. Właśnie dlatego,
Salome, matka Jakuba i Jana została upomniana, kiedy poprosiła
o wywyższenie swoich synów w Bożym Królestwie. Właściwie, wszyscy
uczniowie chcieli mieć pewność nagrody za podążanie i służbę Jezusowi.
Ale Jezus nauczał ich, że jego naśladowcy nie mogą kupić Bożej
przychylności. Ona bowiem, jest hojnie dawana i płynie naturalnie, kiedy
mamy relację z Bogiem.
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Jezus powiedział, że wielkość w Chrystusie wymaga służby przez wzgląd na
Niego i korzyści dla innych. Wielkość jest kosztowna i wymaga samozaparcia
i noszenia swojego krzyża.
Ziemskie życie Jezusa charakteryzowało się bezinteresowną służbą.
Współczując, wyciągnął on rękę do zagubionych tłumów. Zostali dotknięci Ci
zmartwieni fizycznymi dolegliwościami, społecznymi niesprawiedliwościami
czy duchową ślepotą. W służbie innym, Jezus był posłuszny woli swojego
Ojca. Biorąc przykład z Jezusa, nasza służba powinna być motywowana
miłością i oddaniem Bogu. W służbie dla innych, jesteśmy odbiciem Bożego
światła, tak by inni mogli je zobaczyć. (Mat. 5:15)

WEWZWANIE DO SŁUŻBY:
Bóg wzywa nas do dołączenia do Niego w Jego misji poprzez służbę.
Jesteśmy jego przedstawicielami na świecie, współpracujemy z Nim w służbie
przez sposób w jaki żyjemy i się zachowujemy. Nie zostaliśmy zbawieni, żeby
służyć, ale służymy bo zostaliśmy zbawieni. Służba staje się naturalną
odpowiedzią na naszą relację z Jezusem. Odpowiedź na to wezwani umożliwia
nam prowadzenie szczęśliwego i bogobojnego życia.
W rzeczywistości, chodzi o to byśmy oddawali siebie innym używając darów,
które otrzymaliśmy od Boga. Przykładowo, możemy dawać schronienie
bezdomnym, karmić głodnych, odwiedzać tych, którzy są w więzieniach,
napoić spragnionych, odziać nagich czy gościć nieznajomych. Wszystkie te
działania powinny być bezinteresowne, dajemy nie licząc na żadną materialną
nagrodę w zamian. Jezus powiedział „ Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”
(Mat.25: 40) To Duch Święty umożliwia Bożej obecności jaśnienie dla Jezusa
poprzez naszą służbę w tym „mrocznym świecie”.

SŁUŻYĆ JAK JEZUS:
W Ew. Jana 13:1-5 czytamy niezwykły przykład służby Jezusa, która
normalnie była wykonywana przez służących. Jezus wstał od stołu, złożył
swoje szaty, wziął ręcznik i umył stopy swoich uczniów. Była to kolejna
cenna lekcja o służbie dla uczniów. Jako naśladowcy Jezusa, też jesteśmy
wezwani do bezinteresownego zajmowania się potrzebami i zmartwieniami
innych, do podejmowania mniej znaczących zadań, które często są
niezauważane i pomijane.
Obmywanie stóp uczniom było lekcją człowieczeństwa i służenia. Było to
motywowane miłością i widziane jako uprzywilejowane. My, jego uczniowie,
uczymy się, że Jezus jaśnieje przez miłość i współczującą służbę, która nie
płynie z obowiązku, ale z potrzeby serca, która jest inspirowana przez miłość
do Boga i do ludzi, którym usługujemy. Służymy, ponieważ jesteśmy
połączeni do Jezusa Chrystusa.

JAŚNIEĆ DLA JEZUSA PRZEZ SŁUŻBĘ:
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i być jak dobry Samarytanin (Ew. Łuk. 10:25-37) czy Piotr i Jan podczas
uzdrowienia chromego (Dz. 3:1-8). Kiedy służymy w imieniu Jezusa
Chrystusa, nie tylko wypełniamy Boży cel na nasze życie, ale kiedy
wypełniamy nasze życie wiarą w Jezusa to oddajemy mu je we władanie. Boże
dobroć i wspaniałość jest widoczna poprzez codzienne chrześcijańskie czyny
życzliwości i miłosierdzia.
Służba na wzór Jezusa jest skoncentrowana na Bogu, inspirowana Bogiem
oraz nastawiona na pozytywne zmiany w życiu naszym i innych. Miłość
w działaniach dla dobra społeczności i chwały Bożej zaczyna się tam, gdzie
my jesteśmy. Wszędzie wokół nas są kobiety wykorzystywane,
marginalizowane, posiniaczone i zranione przez różne życiowe okoliczności.
Wiele z nich jest zgubionych, samotnych i spragnionych relacji, w której będą
ważne dla innych, relacji pełnej zrozumienia, która spełni ich życiowe
potrzeby. Każda z nas może stać się środkiem, przez który kobiety,
niezależnie od okoliczności, mogą przyjść i posłuchać Bożego głosu, poznać
Jego serce i Jego wolę.
Nasza służba dla innych może odciągnąć nas od rzeczy nam znanych,
tradycyjnych czy wygodnych, na rzecz tych, które mogą wydawać się
ryzykowne. Możliwe, że będziemy musiały ignorować nieprzyjemne uczucia
jaki będą się w nas rodziły, jak: niezdolność, niekompetencja czy przetrwanie
społeczne, i będziemy musiały patrzeć ponad nas, żeby kochać i służyć tym,
którzy według świata nie są warci miłości. To poświęcenie w służbie pcha nas
poza naszą sferę komfortu, żebyśmy głosiły, nauczały, kochały i opiekowały
się innymi, tak by każdy mógł doświadczyć blasku miłości Jezusa. Ostatecznie
nic nie walczy lepiej z ciemnością niż światła.
Z nowym poczuciem znaczenia misji, jako baptystyczne kobiety,
gdziekolwiek jesteśmy, wstańmy i jaśniejmy dla Jezusa przez naszą służbę.
Używajmy w niej naszych wpływów, zasobów i głosu, tak żebyśmy wszyscy
mogli zobaczyli światło Jezusa odzwierciedlane w naszej chrześcijańskiej
wierze, w naszych słowach i czynach.
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PYTANIA DO ROZWAŻANIA:
1. Jak efektywnie używam moich darów duchowych i zdolności w służbie?
2. Jaka jest moja motywacja do służby?
3. Czy Jezus jest widoczny w mojej służbie?

Świadectwa wiary z Karaibów
Od uzależnień do
odnowienia w Jezusie
Chrystusie
Lindley Cedeno, Trinidad

Miałam
szczęśliwe
dzieciństwo
dorastając razem z moja rodziną
w małej wiosce Moruga w rolniczym Trinidad. Dorastaliśmy w wierze
katolickiej i regularnie uczęszczaliśmy do kościoła, do czego zachęcała nas
moja bardzo religijna mama. Modlitwa była nierozłączna częścią jej życia.
Czasami budziliśmy się bardzo wcześnie rano i słyszeliśmy jej głos mówiący
„Boże Ojcze”.
Kiedy miałam dwanaście lat moja mama zachorowała i zmarła. Byłam
zdruzgotana jej stratą, było to bardzo bolesne doświadczenie. Cierpiałam
z tego powodu przez lata. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęłam
naukę w szkole dla sekretarek. Trzy lata później byłam zmuszona wypisać się
ze szkoły i znaleźć pracę, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Znalazłam pracę
jako sprzątaczka i niania w stolicy Port-of-Spain, gdzie z ciężkim sercem
musiałam się wyprowadzić.
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Wróciłam do domu w Moruga, żeby spróbować ułożyć życie ponownie na
dobre tory. Spotkałam tam mężczyznę, z którym osiem miesięcy później
wzięłam ślub.
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Był to trudny okres. Mój pracodawca był obraźliwy w stosunku do mnie,
a smutek po starci mamy zaczął się pogłębiać, wtedy poznałam starszą ode
mnie przyjaciółkę. Ona zaczęła zabierać mnie na imprezy, do klubów,
zaczęłam wtedy palić papierosy i pić alkohol. Akceptowałam to wszystko,
ponieważ chciałam gdzieś przynależeć. Rzuciłam pracę, urodziłam moją córkę
w wieku osiemnastu lat, a wkrótce potem wyjechałam ze znajomymi
przyjaciółki, po to żeby kontynuować ten imprezowy styl życia, w którym
paliliśmy marihuanę i braliśmy kokainę.

Nasze małżeństwo trwało tylko dwa lata, ponieważ mój mąż miał liczne
romanse. Zostawiłam go i udałam się ponownie do Port-of-Spain, gdzie
pracowałam w dorywczo. Ponownie zaangażowałam się w spotkania
z niewłaściwymi ludźmi i weszłam na ścieżkę ku upadkowi. Byłam uzależniona
od alkoholu, narkotyków i cudzołóstwa, jednak byłam zbyt zawstydzona by iść
na odwyk.
Wtedy, pamiętając jak moja mama się kiedyś modliła, zaczęłam codziennie
wołać do Pana, prosząc „Boga Ojca” by wyzwolił mnie z mich uzależnień.
Dzięki Bogu, On usłyszał mój płacz i zaczął zmieniać moje życie. Zakończyłam
mój pięcioletni związek z kokainą bez chodzenia na odwyk. Zdobyłam licencję
taksówkarza, kupiłam swoją taksówkę, kupiłam nieruchomość, dom i ziemię.
Czułam potrzebę by zacząć uczęszczać do kościoła i pewnego niedzielnego
poranka Bóg skierował mnie do Baptystycznego Kościoła Św. Jana. Przez
pastora Bóg do mnie przemawiał odnośnie mojej buntowniczej postawy.
Zrozumiałam jak grzeszna jestem i oddałam moje życie Jezusowi Chrystusowi!
Och jaki to był piękny dzień. Miesiąc później zostałam ochrzczona. Mój mąż
i ja zeszliśmy się rok później, on również oddał swoje życie Jezusowi
Chrystusowi i się ochrzcił. Niestety, zmarł na zawał w lutym 2016 roku.
Od ośmiu lat chodzę z Bogiem. Ukierunkowałam moje życie na pracę
w służbie w kościele, w którym przyjęłam Jezus. Jestem wojownikiem
modlitwy, rzecznikiem prasowym oraz kieruję służbą pomocy potrzebującym
i społecznie odsuniętym. Dziękuję Bogu za jego łaskę i miłosierdzie, za to, że
zachował mnie przy życiu bym mogła żyć dla Niego!
Moim przesłaniem jest to, że nie ma nałogu, nie ma zniewolenia, od którego
on nie może Cię uwolnić. Bóg odbuduje Cię i da Ci nowe początki.
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Magdalene Mary Hayns, Grenada
Dorastałam na korzennej wyspie Grenada wraz z moją samotnie
wychowującą nas mamą i siostrami. Urodziłam się z rozszczepieniem
podniebienia co wpływało na sposób, w jaki mówiłam oraz na mój wygląd.
Pomimo tego, że próbowaliśmy naprawić mój problem, cały czas czułam się
przez to niechciana i odsunięta w naszej społeczności. W szkole byłam
regularnie pokazywana palcami i gnębiona. Byłam samotnym, niekochanym

dzieckiem z niską samooceną, które
nienawidziło świata. Bałam się mówić,
bawić i cieszyć swoim dzieciństwem.
Uważałam się za brzydką i chciałam
umrzeć, ale jednocześnie zadawałam
sobie pytania „Dlaczego ja? Dlaczego tu
jestem? Dlaczego się taka urodziłam?
Czy Bóg naprawdę mnie kocha?”
Moja
mama
ciężko
pracowała
i wspierała mnie jak tylko mogła. Ona
nauczyła mnie determinacji do dążenia
do swojego celu. Dorastałam w wierze
katolickiej i jako nastolatka byłam bardzo świadoma Boga, chciałam mu służyć
i zyskać akceptację innych poprzez chrześcijańskie aktywności. Chciałam
zostać zakonnicą, niestety to marzenie musiałam porzucić, ponieważ moi
rodzice nie byli małżeństwem.
Kontynuowałam szukanie miłości i akceptacji podczas, gdy próbowałam
odnaleźć mój życiowy cel. Posłusznie czytałam Biblię, uczęszczałam do
kościołów, na spotkania na świeżym powietrzu czy konferencje. Podczas
konferencji Grenada Baptist IMPACT objawiła mi się prawda zawarta
w Piśmie Świętym.
W niedzielny poranek w Pierwszym Baptystycznym Kościele w Grenadzie
w wieku siedemnastu lat oddałam moje życie Panu. Słowo tego dnia mówiło
o Bogu jako Dobrym Pasterzu, w którym możemy znaleźć schronienie
i bezpieczeństwo. Z kazania zapamiętałam również, że jeśli zaufamy Bogu,
nikt nie może wyrwać nas z Jego ręki. Później zdałam sobie sprawę, że jestem
obłudna, grzesznikiem potrzebującym Bożego wybaczenia.
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Kiedy zrozumiałam, że jestem cudownie stworzona, zaczęłam akceptować
moja wyjątkowość. Dwa lata po moim nawróceniu zostałam poproszona
o nauczanie w Szkółce Niedzielnej. To był dla mnie duży krok, ponieważ nigdy
nie sadziłam, że będę wstanie dobrze się komunikować. Myślę, że to był mój
pierwszy cud. Moja siostra, która była moją stalą towarzyszką, widząc zmianę
jaką przeszłam, oddała swoje serce Jezusowi. Była pierwszą osobą, której
głosiłam i się nawróciła. Przyszła kolej na całą moją rodzinę, która również
oddała swoje życie Bogu.

Służyłam w wielu różnych służbach jako leader.
Działałam w służbie skierowanej do dzieci,
ewangelizacyjnej czy administracyjnej. Obecnie
służę jako diakon z godnością i lojalnością.
Moje życie jest spełnione. Bóg pobłogosławił mi
wiernym i kochającym mężem, trzema pięknymi
dziećmi, troszczącym się i współczującym
Kościołem. Jestem prawdziwi błogosławiona.
Za moje życiowe motto przełam List do Filipian 1:21 „Albowiem dla mnie
życie jest Chrystusem, a śmierć zyskiem”. Kiedyś myślałam, że jestem
zgubiona, niekochana, bezwartościowa, a dziś wiem, że jestem cenną duszą
dla Chrystusa, kocham życie i kocham służbę.
Do moich sióstr w wierze, nawołuję Was, żebyście chodziły w swoich
błogosławieństwach jako służebnice Jezusa. On zmienia dusze, które są w
Jego otoczeniu.
Jestem tym kim jestem dzięki łasce Boga.

Dzień modlitw o projekty 2019
1. Projekt BUTT – projekt Ogrodniczy i Treningowy
Organizacja: Baptystyczna Unia Trinidad i Tabago
Osoba odpowiedzialna: Karlene Edwards-Warrick
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Grupa docelowa: samotni rodzice, wdowy, niezatrudnione kobiety
Opis projektu: BUTT Projekt Ogrodniczy ma na celu wspieranie kobiet
w społecznościach do zyskania samodzielności finansowej poprzez sadzenie
roślin ozdobnych na sprzedaż i wypożyczenie i do prowadzenia
krótkoterminowych upraw (warzyw) na sprzedaż oraz własny użytek.
Projekt zapewni ćwiczenia z czytania i pisania, przywództwa,
przedsiębiorczości, zdrowego sposobu odżywiania się, ale i z nauczania kobiet
z Biblii na temat miłości i służby dla Pana.

2. Projekt: Lodziarnia i Przetwarzanie Lokalnych Owoców – Trening i
Zatrudnienie
Organizacja: Stowarzyszenie Baptystycznych
Kobiet Grenady
Osoba odpowiedzialna: Ann Marie D. Francis
Domergé
Opis projektu: Celem tego projektu jest
rozwój przedsiębiorczości, skupiliśmy się na
zapewnieniu zatrudnienia kobietom, które są
nagabywane
z
powodu
bezrobocia
w Stowarzyszeniu Baptystycznych Kobiet
Grenady. Tylko wybrane osoby będą zatrudnione przez program. Te kobiety będą
zostaną wyposażone w odpowiednie umiejętności by mogły otworzyć mały, domowy
biznes.

3. Projekt: Pierwowzory z pochodzenia
Organizacja: Unia Kobiet Baptystycznych Ameryki Łacińskiej
Osoba odpowiedzialna: Liliana Fernandez
Opis projektu: Projekt jest skierowany do rodowitych mieszkańców Ameryki
Łacińskiej, wzięcie ich do ich korzeni, jedynego stwórcy Boga (The Only and
creator God). Projekt pomoże poprawić warunki ich życia. Skupimy się na
wsparciu w wymogach prawnych, zapewnieniu odpowiedniej opieki
medycznej, ale również stworzenia centrum, w którym mogliby rozwijać
swoje zdolności i zawody, których potrzebuje społeczność. Fundusze są
niezbędne na trening dla załogi, ale też na pokrycie kosztów jedzenia i leków.
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