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JAK MODLIĆ SIĘ ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN?
I.

Po pierwsze MODLIMY SIĘ!
a. Pierwsza prośba, jaką kierują do nas nasi prześladowani bracia i siostry w
Chrystusie, to modlitwa!
b. Apostoł Paweł: „Bracia, módlcie się za nas” (1 Tes 5,25). „Nieustannie się
módlcie” (1 Tes 5,17).

II.

Zgodnie z prośbami prześladowanych
a. Chrześcijanie z kościoła podziemnego w Korei Północnej: „Módlcie się, aby
Pan uznał każdego z nas za swojego wiernego świadka, niezależnie od tego,
gdzie nas umieści”.
b. Chrześcijanie z Burkina Faso: „Módlcie się, by nasza wiara została
umocniona”.
c. Chodzi nie tyle o ustanie prześladowań, co o wypełnienie woli Bożej pośród
prześladowań.
Strategicznie w oparciu o rzetelne informacje
a. „W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych
członków kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to
się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w
czasie Święta Przaśników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał
pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy
urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, kościół
natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga”. Dz 12,1-5
i. Kościół w Jerozolimie był zjednoczony w modlitwie za Piotra, ponieważ
miał dokładne informacje na temat tego, co się z nim dzieje.
ii. Pan w nadprzyrodzony sposób odpowiedział na ich modlitwę.
b. Uwaga na „fake newsy” (fałszywe smsy, emaile itp.), zawierające często
sensacyjne informacje, których celem jest wprowadzać w błąd, siać

takiego „łańcuszka” informacji najlepiej zweryfikować jego treść u organizacji
zajmujących się pomocą prześladowanym chrześcijanom.
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Zgodnie ze Słowem Bożym
a. O wypełnienie się woli Bożej – Jezus modlący się w Getsemani: „Ojcze, jeśli
chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się
stanie”. Łk 22,42
b. O wytrwałość i odwagę do głoszenia ewangelii pośród prześladowań:
i. Kościół w Jerozolimie modlący się w obliczu nasilających się
prześladowań: „A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól
Twoim sługom głosić Twe Słowo z przekonaniem i odwagą”. Dz 4,29
ii. Apostoł Paweł w więzieniu w Rzymie: „Wstawiajcie się przy tym za
mną, aby — gdy otworzę usta — dane mi były odpowiednie słowa do
odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny”. Ef 6,19
c. O siłę do okazywania prześladowcom miłości i przebaczenia
i. Szczepan, gdy był kamienowany: „A gdy upadł na kolana, zawołał
donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach
zasnął”. Dz 7,60
d. O ochronę i ratunek
i. Apostoł Paweł: „Proście, aby w Judei nie spotkało mnie nic złego ze
strony ludzi nieposłusznych wierze”. Rz 15,31
ii. Chodzi o uniknięcie zbędnego cierpienia przed czasem wyznaczonym
przez Boga (tak było w przypadku Jezusa; nikt nie podniósł na Niego
ręki, dopóki nie nadeszła odpowiednia godzina – zob. Ew. Jana).
e. O nawrócenie prześladowców
i. Pan Jezus: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Mt 5,44

Zachęcamy do dalszego zgłębiania w Słowie Bożym
tego bardzo ważnego zagadnienia dla uczniów Chrystusa.

Pamiętajmy o więźniach, jakbyśmy współwięźniami byli.
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IV.

