KALENDARZ MODLITW 06/2019

POMOC NA
ŚWIECIE

1. Sobota

DYSTRYBUCJA BIBLII: Módlmy się o ochronę dla kurierów,
z których część podejmuje
wielkie ryzyko, aby dostarczyć
prześladowanym chrześcijanom Biblie i literaturę chrześcijańską - często w odległych
i niebezpiecznych regionach
(patrz strona 4-5). W 2018 r. Open
Doors na całym świecie zdołało
dostarczyć ponad 2 miliony książek chrześcijańskich i innych
mediów. /

2. Niedziela

SZKOLENIA: »Tak się cieszę, że
biorę udział w tym seminarium.
To dało mi siłę«, powiedział
Agung* z Indonezji po szkoleniu
na temat radzenia sobie z prześladowaniami. Na całym świecie
ponad 570.000 chrześcijan w 2018
roku wzięło udział w szkoleniach
biblijnych Open Doors (patrz strona 6-7). Módlmy się, aby potrafili
wdrażać w życie to, czego się
nauczyli. /

3. Poniadziałek

WSPARCIE I ZACHĘTA: Módlmy się
za pracowników i partnerów Open
Doors w około 60 krajach, którzy
odwiedzają i wspierają prześladowanych chrześcijan (patrz strona
8-9). Poprośmy Jezusa Chrystusa,
aby używał ich do niesienia nadziei
zrozpaczonym i straumatyzowanym
oraz aby sami jej nie tracili w obliczu cierpienia. /

4. Wtorek

PROJEKTY SAMOPOMOCOWE:
Ponad 375 000 osób mogło skorzystać z praktycznych projektów pomocowych, w tym pomocy doraźnej, kursów czytania i pisania oraz
szkoleń zawodowych (strony 1011). Dziękujmy Bogu za to i prośmy,
aby odbiorcy i ich otoczenie mogli
czerpać z tego korzyści na dłużej. /

AZJA PŁD.
I WSCH.

5. Środa

MALEDWY: W krajach takich jak
Bangladesz, Malezja, Indonezja
lub na Malediwach muzułmanie
obchodzą w tych dniach Eid al-Fitr, Święto Przerwania Postu po
Ramadanie. Módlmy się za chrześcijan w tym czasie, aby nie mieli

Mieszkańcy wioski w Gwinei są
zachwyceni studnią wykonaną
przez Open Doors

problemów, lecz jeszcze bardziej
mogli głosić miłość Jezusa. /

6. Czwartek

INDONEZJA: Módlmy się o spotkania rozsianych po całym kraju
pracowników Open Doors, które
odbywają się w tym miesiącu.
Poprośmy Jezusa, by wzmocnił
i odświeżył pracowników poprzez
wspólny czas, tak aby nadal mogli
służyć swoim prześladowanym
braciom i siostrom. /

7. Piątek

BRUNEI: Bez względu na ich
przynależność religijną, wszyscy
uczniowie muszą uczestniczyć
w lekcjach islamu, co jest dużym
wyzwaniem dla młodych chrześcijan. Dziękujmy za chrześcijańskie
obozy i spotkania młodzieżowe,
które pomagają umacniać ich wiarę.
»Ten obóz zachęcił mnie, by stawiać
czoła problemom z Bożą pomocą«,
mówi jeden z uczestników. /

8. Sobota

BRUNEI: Od 3 kwietnia prawo
szariatu jest nieograniczoną podstawą prawną w kraju. Poprośmy Jezusa Chrystusa o odwagę
i ochronę dla jego naśladowców,
aby mogli żyć swoją wiarą pomimo ogromnych ograniczeń. /

9. Niedziela

WIETNAM: W poprzednim roku
Vinh* uwierzył w Jezusa a kilka tygodni później również jego
90-letnia mama. Jednak żona
Vinha i jego dzieci zwrócili się
przeciwko jego nowej wierze

i wyrzucili go i jego mamę z domu.
Módlmy się o Boże wsparcie dla
nich. /

10. Poniedziałek

MJAMA: Liderzy wspólnot Lim*,
Son* i Aung* zostali schwytani
przez grupę rebeliantów i pod
groźbami kazano im, zaprzestać
głoszenia Ewangelii. Poprośmy
Jezusa Chrystusa, aby wypełnił
ich swoim pokojem, ich rodziny,
a także ich wspólnoty. /

11. Wtorek

BANGLADESZ: Aby pomóc chrześcijanom, którzy na co dzień spotykają się z prześladowaniami,
Open Doors prowadzi seminaria,
na których przekazywany jest
biblijny pogląd na prześladowania w imię Jezusa. Módlcie się
o Boże błogosławieństwo dla seminariów odbywających się w tym
miesiącu. /

12. Środa

CHINY: Módlmy się za Ade*, młodego buddyjskiego chrześcijanina
z zachodniej części kraju. Jego
rodzice zabronili mu naśladować
Jezusa, ponieważ obawiają się, że
cała rodzina zostanie przeklęta. Poprośmy Jezusa o mądrość dla Ade
w tym, jak pozostać wiernym Jezusowi i dawać Jego świadectwo. /

13. Czwartek

CHINY: Obecnie opracowywane są
nowe materiały przygotowujące
do prześladowań, w szczególności dotyczące obecnej sytuacji
chrześcijan w kraju. Oszczerstwa
i mowy nienawiści są eskalowa-

Chrześcijanie w Indiach
modlą się za ofiary
ataków w Sri Lance
ne, a kościoły czują się coraz
bardziej niepewnie. Poprośmy
Jezusa Chrystusa, aby zachował
swoich naśladowców i wypełnił
ich swoim pokojem. /

14. Piątek

SRI LANKA: W Niedzielę Wielkanocną zginęło ponad 250
osób, a wiele zostało rannych
w kilku zamachach bombowych
na kościoły i hotele. Chrześcijanie w kraju są wstrząśnięci. Poprośmy Jezusa Chrystusa, aby
pocieszył wszystkich tych, którzy
się smucą i uzdrawiał rannych. /

NEPAL I INDIE

15. Sobota

INDIE: Silas* spędził noc w swoim samochodzie obok kościoła,
aby zapobiec kradzieży materiałów budowlanych. Kiedy spał,
hinduscy ekstremiści wzniecili
ogień. Silas zdołał uciec i uratować swoje życie, ale doznał
poważnych poparzeń. Módlmy
się o uzdrowienie i zachętę dla
niego. /

16. Niedziela

INDIE: Podziękujmy Jezusowi
Chrystusowi za seminaria Open
Doors w różnych częściach kraju na temat tego, jak sobie radzić
z prześladowaniami. »To było
dokładnie to, czego potrzebowa-

łem«, powiedział jeden z uczestników. Módlmy się, aby jeszcze
więcej braci i sióstr do nas dołączyło, a ich wiara się przez to
umacniała. /

17. Poniedziałek

NEPAL: Módlmy się za chrześcijanina Dhruba Kumara Pariyara,
który został niesłusznie oskarżony o to, że został opłacony z
zagranicy, aby nawracać ludzi
na wiarę chrześcijańską. Został
pobity przez czterech mężczyzn.
Poprośmy Jezusa, aby pomógł mu
kontynuować jego posługę wśród
ubogich i aby go chronił. /

18. Wtorek

NEPAL: Arun* i jego żona są marginalizowani przez innych ludzi
w ich wiosce i nie wolno im pobierać wody ze studni publicznej,
co jest szczególnie trudne dla tej
starszej pary. Są również prześladowani przez własnego syna
i synową. Módlmy się, aby Jezus
zatroszczył się o nich. /

19. Środa

NEPAL: Preeti* była razem
z dziećmi poważnie maltretowana przez swojego męża, ponieważ uczęszczali do kościoła.
Teraz mężczyzna mieszka z inną
kobietą. Módlmy się o Bożą pomoc dla Preeti i innych chrześcijanek, które również znajdują się
w wielkich kłopotach z powodu

ASIA ŚRODKOWA

PÓŁWYSEP
ARABSKI

AZJA ŚRODKOWA: Dziękujmy
za ujgurskich chrześcijan, którzy odnaleźli Jezusa w swoim
muzułmańskim środowisku i
spotykają się teraz potajemnie
na nabożeństwach. Módlmy się,
aby kościoły domowe nie zostały
odkryte przez władze państwowe
i aby chrześcijanie mogli przekazywać miłość Jezusa swoim
bliskim, którzy Go jeszcze nie
znają. /

PÓŁWYSEP ARABSKI: Módlmy
się za odizolowanych chrześcijan, którzy nie mają możliwości odwiedzenia kościoła,
aby poprzez Internet nawiązali
kontakt z innymi chrześcijanami
i otrzymali duchowe pożywienie
za pośrednictwem chrześcijańskich mediów. Poprośmy Jezusa,
by dał im siłę, by trzymali się Go
nawet w trudnej sytuacji. /

20. Czwartek

21. Piątek

AZJA ŚRODKOWA: Na początku
niezarejestrowanego szkolenia
biblijnego dla głuchoniemych
chrześcijan w połowie kwietnia, na zgromadzenie wtargnęła
policja. Wydarzenie to wywołało
napięcie i niepewność wśród
dotkniętych nim chrześcijan. Poprośmy Jezusa, aby uczynił ich
spokojnymi i chronił ich przed negatywnymi konsekwencjami. /

22. Sobota

KAZACHSTAN: Pod koniec kwietnia grupa chrześcijan została
aresztowana na lotnisku i przesłuchiwana, ponieważ przewozili
w bagażu 30 chrześcijańskich
książek. Książki zostały skonfiskowane. Módlmy się, aby kazachscy chrześcijanie nie zostali
za to skazani na karę więzienia. /

23. Niedziela

AFRYKA

26. Środa

ETIOPIA: 20-letnia Abeba* ze zdominowanego przez muzułmanów
południa kraju nawróciła się do
Jezusa w wieku 15 lat; w rezultacie ojciec tak bardzo jej groził, że
w końcu uciekła. Dzięki kościołowi otrzymała pomoc, aby móc samej zarabiać na życie. Módlmy się,
aby nadal wzrastała w wierze. /

Abeba

25. Wtorek

JEMEN: Dzieci z rodzin chrześcijańskich nie mają Biblii dziecięcej i nie mogą uczęszczać na
nabożeństwa dla dzieci. Módlmy
się o mądrość rodziców, aby
nauczali ich miłości Boga i jednocześnie uwrażliwiali ich na niebezpieczeństwa, jeśli ich wiara
chrześcijańska zostanie odkryta.
Módlmy się, aby Jezus dotykał
serca dzieci i chronił je. /

NIGERIA: Ponad 100 chrześcijańskich dziewcząt uprowadzonych ze
szkoły w Chibok w dniu 14 kwietnia 2014 r. jest nadal zaginionych.
»Modlimy się bez przerwy. Wciąż
mam nadzieję, że Bóg przyprowadzi
je z powrotem«- powiedziała niedawno jedna z matek. Kontynuujmy
modlitwę za dziewczyny i ich zrozpaczone rodziny. /

29. Sobota

NIGERIA: Gwałtowne zamieszki w stanach Gombe, Benue
i Nassarawa zabiły ponad 40
chrześcijan podczas weekendu
wielkanocnego. Prośmy Jezusa
o pocieszenie dla krewnych ofiar
i o pokój dla tego kraju. /

24. Poniedziałek

ARABIA SAUDYSJKA: Módlmy
się za chrześcijanina, który
jest w więzieniu od kilku lat.
Niewielka jest nadzieja na jego
uwolnienie, a brutalne traktowanie się nawzajem innych
więźniów bardzo go obciąża.
Poprośmy Jezusa Chrystusa,
aby go ponownie podniósł i
chronił. /

28. Piątek

30. Niedziela
27. Czwartek

ETIOPIA: 10 lutego muzułmański
tłum zaatakował kilka kościołów
w Alabie. Zniszczyli budynki i inne
mienie; 26 chrześcijan zostało
rannych i musiało zostać przewiezionych do szpitala. Poprośmy Jezusa, aby zabrał strach dotkniętym
chrześcijanom i uczynił ich silnymi
w wierze. /

GAMBIA: Pomódlmy się o zaopatrzenie dla Yusupha i jego rodziny,
która z powodu chrześcijańskiej
wiary jest silnie uciskana. Muzułmański wujek Yusupha wyrzucił
go, jego żonę oraz dwójkę dzieci ze
swojej posesji. Teraz mieszkają ze
swoimi rodzicami, którzy również
sprzeciwiają się ich wierze. /
*Imię zmienione
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>> W czynieniu dobrze nie
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,
będziemy zbierać plony, o ile
w pracy nie ustaniemy.

