
oskarżani; a kościoły atakowane. / 

4. Środa
WYSPY WSCHODNIOAFRYKAŃ-
SKIE: Módlmy się, aby Pan Jezus 
dał się poznać krewnym Aminy, 
aby się do Niego nawrócili. Cho-
ciaż w muzułmańskim środowisku 
wyznawanie wiary w Chrystusa 
jest niebezpieczne, Amina* chcia-
łaby opowiedzieć o Nim swoim 
bliskim. Jej mąż wydaje się otwarty 
na Ewangelię (patrz str. 6–7). / 

5. Czwartek
WYSPA LAMU (KENIA): Poprośmy 
Pana Jezusa, aby dał wytrwałość 
Mercy. Módlmy się także, by prze-
łożeni Mercy zrozumieli przesłanie 
Ewangelii. Kiedy jej szef dowie-
dział się, że Mercy* nawróciła 
się do Chrystusa, bezpodstawnie 
oskarżył ją o kradzież i zredukował 
wynagrodzenie o ponad 80 %. /  

6. Piątek
WYSPA LAMU (KENIA): Módlmy 
się, aby chrześcijańscy uczniowie 
znajdowali sposoby na wzajemne 
umacnianie swojej wiary pomimo 
decyzji dyrektora (muzułmanina), 
który stara się powstrzymać dzia-
łalność chrześcijan na terenie 
szkoły. Chrześcijańscy nauczyciele 
zostali przeniesieni do innych pla-
cówek, zabroniono także organi-

spowodowanych pandemią, bo-
jownicy Boko Haram i pasterze 
Fulani w ostatnich miesiącach 
nadal przeprowadzają ataki na 
chrześcijan. Wiele osób straciło 
życie, a wielu zostało przesiedlo-
nych. / 

11. Środa
MALI: Poprośmy Pana Jezusa, by 
nadal troszczył się o Amadou oraz 
by zmienił serce jego brata. Ama-
dou* został wyrzucony z rodzinnego 
domu, ponieważ jest chrześcijani-
nem. W rezultacie musiał porzucić 
studia. Obecnie próbuje przetrwać, 
podejmując się różnych prac do-
rywczych. / 

12.  Czwartek
EGIPT: W sierpniu 65-letni chrze-
ścijanin został aresztowany 
i oskarżony o publikowanie obraź-
liwych uwag na temat islamu na 
Facebooku. Mężczyzna przebywa 
w areszcie. Jego żona podejrze-
wa, że wpis został zamieszczony 
przez islamskich ekstremistów, 
którzy chcieli mu w ten sposób za-
szkodzić. Poprośmy Pana Jezusa 
o uniewinnienie naszego brata. / 

BLISKI WSCHÓD 
13. Piątek
SYRIA: Módlmy się o mądrość dla 
liderów, aby mogli nadal zachę-
cać i umacniać swoje wspólnoty 
w wierze w tej pozornie bezna-
dziejnej sytuacji. Dziękujmy Panu 
Jezusowi za wszystkich chrześcijan, 
którzy pomimo lat wojny, wielkich 
trudności ekonomicznych, pande-
mii, nadal są wierni Bogu. / 

 

14. Sobota
SYRIA: Módlmy się, aby syryjskie 
kościoły mogły być światłem i 
solą w swoim otoczeniu. Od nie - 
dawna po wprowadzeniu lock-
downu kościoły mogą ponownie 
prowadzić nabożeństwa. Powo-
dem do wdzięczności jest rów-
nież fakt, że w Centrum Nadziei 
w Latakia wznowiono szeroko 
zakrojony program korepetycji 
dla dzieci. /  

15. Niedziela
PÓŁWYSEP ARABSKI: Poprośmy  
Pana Jezusa, aby zapewnił chrze-
ścijanom możliwości nawiązy-
wania kontaktów. Módlmy się, 
aby wyrosło nowe pokolenie 
liderów chrześcijańskich, którzy 
będą mocno trwać w wierze. 
Pandemia koronawirusa jeszcze 
bardziej utrudnia szkolenie przy-
wódców chrześcijańskich z grona 
osób nawróconych z islamu. / 

16. Poniedziałek
IRAN: Módlmy się za Lydię, 
 adoptowaną córkę Sama i Ma-
ryam. Sąd orzekł, że adopcja nie 
jest zgodna z prawem, ponieważ 
Sam i Maryam są chrześcijana-
mi nawróconymi z islamu. Pro-
śmy Pana Jezusa, aby zachował  
tę rodzinę razem i aby Lydia nie 
została umieszczona w domu 
dziecka. / 

WYBRZEŻE  
SUAHELI 
1. Niedziela
WYBRZEŻE SUAHILI: Módlmy się 
o mądrość i ochronę dla chrze-
ścijan, gdy mówią innym o Panu 
Jezusie. Prawo obowiązujące na 
wybrzeżu Suahili we wschodniej 
Afryce zakazuje chrześcijanom 
rozmów na tematy religijne z wy-
znawcami innych religii. Złamanie 
go zagraża ich bezpieczeństwu. / 

2. Poniedziałek
WYBRZEŻE SUAHILI: Módlmy się,  
aby wyznawcy islamu nie ulegali 
ekstremistom, którzy podburzają 
ich, przeciwko chrześcijańskim 
sąsiadom. Przyczyną takich dzia-
łań jest rozprzestrzenianie się 
radykalnego islamu na wschod-
nioafrykańskim wybrzeżu (patrz 
str. 4–5). /

3. Wtorek
WYBRZEŻE SUAHILI: Módlmy 
się za chrześcijan, którym grozi 
niebezpieczeństwo i prośmy Pana 
Jezusa, aby chronił ich, gdy się 
zgromadzają. Władze stale od-
mawiają chrześcijanom wydania 
pozwoleń na budowę kościołów; 
zakłócane są nabożeń - 
stwa; duchowni są fałszywie 

AZJA        
ŚRODKOWA
17. Wtorek
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
za wspólnotę niesłyszących 
chrześcijan, którzy zostali wy-
kluczeni przez swoje środowisko 
z możliwości otrzymania pomocy 
w czasie pandemii. W pewnym 
momencie ich jedynym poży-
wieniem była trawa. Módlmy 
się, aby Pan Jezus zatroszczył 
się o swoje dzieci i aby nie stali 
się zgorzkniali, ale mogli być 
świadkami Jego miłości wśród 
sąsiadów. / 
 

18. Środa
AZJA ŚRODKOWA: Módlmy się 
za chrześcijańską rodzinę, której 
dom został spalony przez muzuł-
mańskich sąsiadów. Dziękujmy 
Panu Jezusowi, że nikt nie ucier-
piał w pożarze i módlmy się, aby 
rodzina znalazła nowy dom. /

19. Czwartek
UZBEKISTAN: Módlmy się o na-
wrócenie brata Aziza*. Kiedy 
Aziz* nawrócił się z islamu na 
chrześcijaństwo 20 lat temu, 
jego brat odwrócił się od niego –  
próbował nawet zabić Aziza i 
jego rodzinę. Obecnie robi pierw-
sze kroki w kierunku odbudo-
wania braterskiej relacji, dzięki 
czemu mógł usłyszeć przesłanie 
Ewangelii. / 
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Program dla dzieci w Centrum 
Nadziei w Latakii 

zowania chrześcijańskich spotkań 
w szkole. / 

7. Sobota
KENIA / TANZANIA: Módlmy się, 
aby tamtejsi chrześcijanie nadal 
doświadczali Pana Jezusa jako 
Dobrego Pasterza, który ich za-
opatruje i nie opuszcza w potrze-
bie. Podziękujmy Chrystusowi za 
pomoc humanitarną, jaka do nich 
dotarła w czasie pandemii, dzięki 
której mogli przetrwać najtrudniej-
sze chwile (patrz str. 8–9). /

8. Niedziela
KENIA / TANZANIA: Módlmy się za 
Masajów nawróconych na chrze-
ścijaństwo, aby mogli nawiązać 
kontakt z innymi siostrami i braćmi 
w wierze ku wzajemnej zachęcie. 
Masajowie, którzy nawracają się 
do Chrystusa, muszą liczyć się z wy-
kluczeniem z rodziny oraz z lokalnej 
społeczności (patrz str. 8–9). / 

9. Poniedziałek
MOZAMBIK: Poprośmy Pana Je-
zusa, aby objawił się prześladow-
com chrześcijan, tak by mogli się 
do Niego nawrócić. W ostatnim 
czasie na północy Mozambiku na-
silają się krwawe ataki islamskich 
ekstremistów, które są wymierzone 
w instytucje państwowe, a także  
w chrześcijan i w ich kościoły (patrz 
str. 5). / 

AFRYKA     
ZACH. I PŁN. 
10. Wtorek
NIGERIA: Módlmy się o pociesze-
nie dla wszystkich chrześcijan, 
którzy stracili członków rodzin 
w atakach. Pomimo restrykcji 
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20.  Piątek
INDIE: Dziękujmy Bogu za Jego 
wierność wobec Mahesha* 
i jego zgromadzenia, które re-
gularnie mierzy się z fałszywymi 
oskarżeniami ze strony ekstre-
mistycznych Hindusów. Dzięki 
szkoleniom prawniczym prowa-
dzonym przez lokalnych partne-
rów Open Doors, Mahesh  
potrafił skutecznie bronić się 
przed policją podczas jednego 
z ostatnich incydentów i uniknął 
postawienia zarzutów. /

21.  Sobota
INDIE: Módlmy się, aby Ravi nie  
dał się zastraszyć i aby dzięki 
jego służbie wielu ludzi uwierzy-
ło w Chrystusa. Fakt, że Ravi*  
aktywnie głosi Ewangelię, wzbu-
dza gniew wśród lokalnych 
mieszkańców. Ostatnio został 
brutalnie pobity i był przesłuchi-
wany przez policję. /

22. Niedziela
INDIE: Módlmy się za dwie hin-
duskie rodziny, które zostały bru-
talnie pobite za wiarę w Pana 
Jezusa. Módlmy się o uzdrowienie 
ich fizycznych i emocjonalnych 
ran i poprośmy Boga, by prze-
mienił serca napastników. /

 

AZJA       
WSCH. I PŁD.  

23. Poniedziałek
CHINY: Poprośmy Boga o ochronę 
dla wszystkich, którzy korzystają 
z chrześcijańskich serwisów 
internetowych. Od początku pan-
demii kontrola rządu nad mediami 
i Internetem została zaostrzona, 
a chrześcijanie wzywani są na 
przesłuchania przez władze 
w związku z prowadzoną przez 
nich działalnością internetową 
w czasie lockdownu. / 
 

24.  Wtorek
CHINY: Módlmy się za spotkania 
chrześcijańskich północnoko-
reańskich kobiet, które zostały 
sprzedane chińskim mężczyznom. 
Niedawno jedna z uczestniczek 
tych spotkań zgłosiła, że jej mąż 
podarł wszystkie zapisane przez 
nią wersety biblijne. Poprośmy 
Boga, aby chronił kobiety w ich 
rodzinach. / 

 

25.  Środa
NEPAL: Módlmy się za wszystkich 
chrześcijan, którym wytoczono 
procesy z powodu fałszywych 
oskarżeń. Prośmy o ich uniewin-
nienie. Ze względu na pandemię 
wiele trwających procesów nie 
może być zakończonych. / 

26. Czwartek
BANGLADESZ: Módlmy się za  
Nasira (65) i Hobibora (70) oraz  
o nawrócenie ich rodzin. Oby-
dwaj mężczyźni zostali wypędzeni 
z domu przez żony i dzieci, ponie-
waż odwrócili się od islamu. / 

27. Piątek
MJANMA: Módlmy się za Saya 
Win, aby zyskał łaskę w oczach sę-
dziów, otrzymując pozwolenie na 
budowę kościoła. Władze zakazały 
budowy chrześcijańskiego miejsca 
zgromadzeń w regionie zdominowa-
nym przez wyznawców buddyzmu. 
Sprawa będzie rozpatrywana przez 
sąd. /

 
 

28. Sobota
LAOS: Módlmy się za trzech chrze-
ścijan, którzy zostali aresztowani 
za głoszenie Ewangelii. Prośmy 
o ich uwolnienie. Zabiegajmy przed 
Bogiem o odwagę i gotowość do 
dzielenia się Ewangelią w więzie-
niu. / 

29. Niedziela
LAOS: Prośmy Boga o rząd Laosu, 
który chce edukować władze 
lokalne na obszarach wiejskich 
na temat ustawy z końca 2019 
roku, która przyznaje więcej praw 
chrześcijanom. Módlmy się, aby 
efekty tych działań przyczyniły się 
do zmiany losu chrześcijan. /  
 

30. Poniedziałek
MALEDIWY: Módlmy się za chrze-
ścijan nawróconych z islamu, 
którzy muszą zachować w tajem-
nicy swoją nową wiarę. Poprośmy 
Boga, aby udzielił namacalnego 
wsparcia izolowanym chrześcija-
nom i dał im dostęp do Pisma Świę-
tego. Malediwscy chrześcijanie nie 
mogą gromadzić się na wspólne 
spotkania, gdyż wiąże się to ze zbyt 
dużym niebezpieczeństwem. /

*Imię zmienione
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Psalm 72,14 

>> Uwolni ich życie od krzywdy 
i ucisku, a krew ich cenna będzie 
w jego oczach.

Nasir

Mahesh
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